BASES PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A INSTAL·LAR ENERGIA
SOLAR TÈRMICA ALS HABITATGES
1. L’àmbit d’aquestes subvencions són els habitatges (existents o en construcció)
dins del terme municipal de Bescanó.
2. Les subvencions van adreçades a les persones físiques particulars que instal·lin,
en habitatges de nova construcció o en habitatges ja existents, un sistema
d’aprofitament de l’energia solar tèrmica per aigua calenta i/o calefacció. Cada
sol·licitant només podrà rebre subvenció per un habitatge. La subvenció als
promotors o propietaris d’habitatges col·lectius com blocs de pisos serà una única
subvenció però pel doble de l’import.
S’entén sistema d’aprofitament de l’energia solar tèrmica com aquell format pel
sistema de col·lectors i el sistema d’acumulació.
3. La quantia de la subvenció serà de 450 € per a instal·lacions particulars que
compleixin les condicions mínimes de 1,5 m2 a 2 m2 de captador solar i 100 l.
d’acumulació, i del doble per a grups d’habitatges .
4. El primer pas per demanar la subvenció serà la presentació d’una instància al
registre de l’Ajuntament i en la que l’interessat sol·liciti l’atorgament d’aquest ajut.
Paral·lelament, s’haurà de presentar als serveis tècnics la documentació mínima
necessària, que consisteix en:
 Garantia de 3 anys de la instal·lació i l’equip signada per l’instal·lador i
el fabricant de l’equip. Entenent com a equip l’acumulador i el/s
col·lector/s.
 Memòria i/o projecte de la instal·lació.
 Fotocòpies de les factures dels aparells i instal·lació.
 Captadors solars homologats.
 Certificació de la instal·lació conforme aquesta acompleix els criteris
mínims de l’Associació de Professionals de les Energies Renovables de
Catalunya (APERCA).
5. La subvenció es farà efectiva previ acord de l’òrgan competent, i prèvia certificació
de la instal·lació per part dels serveis tècnics municipals.
6. Les subvencions són per instal·lacions construïdes i facturades a partir de l’1 de
gener de 2003.
7. L’Ajuntament pot fer ús de la instal·lació per fer-ne publicitat o difusió de les seves
dades.
8. Aquesta línia de subvencions no exclou l’obtenció d’altres subvencions.
9. L’Ajuntament es reserva el dret de reclamar responsabilitats en cas que la
instal·lació no funcioni més de 3 anys.

