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SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER LA INSTAL·LACIÓ DE 

SISTEMES PER A L’APROFITAMENT TÈRMIC O ELÈCTRIC DE L’ENERGIA PROVINENT DEL SOL 

1. Dades de la persona sol·licitant                            B_IBI_V2 

Nom i Cognoms 

DNI, NIE i/o Passaport Nacionalitat 

Telèfon Correu Electrònic 

Domicili Localitat 

En representació de NIF 

2. Dades de l’immoble 

Direcció de l’immoble 

Referència cadastral 

Propietari de l’immoble 

3. Documentació aportada 

a. Fitxa cadastral de l’immoble (https://www.sedecatastro.gob.es)  

b. Certificat final d’instal·lació  

c. Llicència d’obres / Declaració responsable de la instal·lació  

d. Factures energètiques o certificats de consum de l’immoble dels últims 12 mesos anteriors a la 
instal·lació. En cas que l’immoble siga nou cal aportar estudi de consums anuals previstos. 

 

e. Memòries de les instal·lacions generadores d’energia provinent del sol: 

Hauran de contenir una descripció de la instal·lació i fitxa tècnica o fulla de característiques del fabricant 
dels equips principals (sistemes de generació i acumulació) on s'especifique les característiques i 
rendiment dels equips utilitzats. 

- Instal·lacions fotovoltaiques: Inclouran l’estimació d’energia elèctrica generada anual mitjançant la 
plataforma europea PVGIS amb la ferramenta Performance of gridconnected PV 
(https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis). Caldrà justificar els valors emprats per a realitzar el càlcul. 

- Instal·lacions de col·lectors d’ACS: Ha d’incloure una estimació de l’energia obtinguda anualment en 
Wh/any*m2 i la superfície de col·lectors instal·lada. 

 

 

 

 

 

 

f. Fotografies de les instal·lacions  

g. Resum detallat del consum energètic anual, de l’energia total obtinguda i l’aprofitament energètic 
(Annex I) 

 

h. Llicencia d’obertura / Declaració responsable (activitat comercial o industrial)  

i. Contracte d’arrendament (En cas que l'immoble es trobe arrendat)  

 

Ontinyent a    de/d’   de 20 

Signat: La persona sol·licitant 

 

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT D’ONTINYENT 

https://www.sedecatastro.gob.es/
https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
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ANNEX I 

 Consum energètic anual. Càlcul del consum energètic de cada font en kWh.  

Per calcular l’energia en kWh, es faciliten els factors de conversió d’unitats de mesura d'energia. 

Consum energètic anual 

Font kWh 

Energia elèctrica  

Gas natural  

Gasoil  

...  

Total  

 

Factors de conversió d’unitats de mesura d’energia 

Combustible Unitat de referència 
kWh / Unitat de 

referència 

Gas Natural m3 (gas) 11.6 

Gasoil Litre 10.3 

Gasolina Litre 8.94 

Propà m3 (gas) 24 

Propà Kg (liq) 12.9 

Propà Litre 6.2 

Butà m3 (gas) 30.6 

Butà Litre 6.6 

Butà Kg (liq) 12.6 

GLP Litre 6.4 

Biogàs m3 (gas) 11.6 

 

 Energia total obtinguda a partir del sol. Càlcul del consum energètic de cada font en kWh: 

Energia anual generada provinent del sol 

Font kWh 

Instal·lació fotovoltaica  

Col·lectors solars ACS  

Total  

 

 Aprofitament energètic. Càlcul del percentatge d’aprofitament energètic de l’habitatge a partir 

d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables provinents del sol: 

Aprofitament energètic provinent del sol (%) = (Energia anual 

generada provinent del sol / Consum energètic anual) x 100 
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