
 

 

SUBVENCIONS PER INSTAL·LAR ENERGIA SOLAR TÈRMICA 

 

 

 

QUANTIA DE L’AJUT  

S’establirà en base a la superfície de captació: 

•  Les instal·lacions de fins a 2 m² de captadors solars i 100 litres d’acumulació 

rebran 450 euros de subvenció. 

•  Les de major superfície es subvencionaran a raó de 210 euros/m², fins a un 

màxim d’1m² de superfície de captació per cada 15 m² de superfície útil de 

l’edifici, amb un límit de 1.500 euros per instal·lació. 

 

 

 

CONDICIONS  

•  Poden sol·licitar la subvenció per instal·lar energia solar tèrmica en edificis 

ubicats al terme municipal de Castellar: 

- les persones físiques empadronades al municipi de Castellar  

- les persones jurídiques sense ànim de lucre 

•  La instal·lació s’haurà de realitzar: 

- dins l’any en curs 

- amb equips homologats 

- per un instal·lador associat a alguna agrupació gremial 

•  Les instal·lacions han de tenir 1.5 m² de superfície mínima de captació i 100 

litres d’acumulació per optar a la subvenció. 

 



PROCEDIMENT 

•  Sol·licitud de l’ajut amb una instància i un permís d’obra menor al Registre de 

l’Ajuntament de Castellar  

•  Presentació d’un projecte tècnic que haurà d’incloure: 

- m² útils 

- nombre d’usuaris potencials de la instal·lació solar 

- pressupost de l’actuació 

- memòria de la instal·lació 

•  Proposta de concessió de la subvenció per part de l’Ajuntament 

•  Presentació un cop realitzada l’actuació de: 

- certificat de l’instal·lador per acreditar-ne el correcte funcionament 

- factures i/o comprovants de la despesa 

•  Visita de comprovació i informe per part dels serveis tècnics municipals 

•  Concessió de la subvenció en cas d’informe favorable 

 

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL  

•  Les instal·lacions d’altres tipus d’energies renovables en queden excloses i les 

d’energia solar fotovoltaica seran estudiades. 

•  No s’exclou l’obtenció d’altres ajuts, però caldrà comunicar-los. 

•  Les subvencions estan limitades per la partida pressupostària. 

•  L’atorgament de les subvencions anirà per ordre d’instància. 

•  Les sol·licituds no satisfetes es prioritzaran a l’ordre d’instàncies de l’any 

següent en el cas que continuï la línia de subvencions. 

•  L’Ajuntament es reserva el dret de reclamar responsabilitats en cas que la 

instal·lació no funcioni més de 3 anys. 

•  L’Ajuntament de Castellar del Vallès es reserva el dret de fer publicitat o difusió 

dels resultats i les dades de la instal·lació. 

 

 


