
PROJECTE IMPULSAT PER:   AMB EL SUPORT DE:

ARA ÉS EL MOMENT D’ESTALVIAR I
MILLORAR EL MEDI AMBIENT

Sol·liciteu estudi i assessorament sense compromís a:
www.momentsolar.cat

Telèfon:
93 400 36 06

ARA ÉS EL MOMENT
D’AUTOGENERAR LA TEVA PRÒPIA ENERGIA ELÈCTRICA

Important 
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de l’impost
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Fàcil i pràctica 
instal·lació

Creació llocs de 
treball i foment de 
l’economia local

ARA ÉS EL MOMENT DE...
Construir entre tots un futur sostenible i

d’aprofitar el bé natural de l’energia solar



   D’estalviar
Gràcies a l’autoconsum de l’electricitat generada per la nova instal·lació 
fotovoltaica, es redueix la factura elèctrica i en cas de generar-se excedents 
d’energia, aquests es poden compensar en la factura elèctrica ajudant a reduir 
encara més el seu cost.

A més, l’Ajuntament de Sant Just Desvern, ofereix bonificacions fiscals per a 
instal·lacions d’energia renovable, vigents l’any 2021:

1.  Bonificació del 95% de l’impost de construccions, instal·lacions/obres (ICIO)
2. Bonificació del 50% de l’IBI de fins a deu anys, amb un import total a bonificar de com a
    màxim el 33% del cost total de la instal·lació (sempre que no estiguin obligats legalment)

    - En les edificacions que no siguin habitatges aquesta bonificació tindrà una durada
      màxima de 3 anys

    - En el cas d’instal·lacions compartides d’autoconsum col·lectiu entre diferents béns
      immobles, s’aplicarà la mateixa proporcionalitat que els criteris de repartiment de
      l’energia generada que reculli l’acord signat per tots els participants d’una mateixa
      instal·lació compartida.
    - En el cas d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació de consum amb
      energia solar fotovoltaica pel subministrament d’energia als elements comuns, la
      bonificació serà del 5% per cadascun dels habitatges vinculats.

3. Bonificació del 50% de l’impost d’activitats econòmiques (IAE)
    - Durant un màxim de 3 anys (sempre que l’energia generada suposi com a mínim el
      5% del consum energètic anual de l’activitat, que la producció energètica es realitzi
      en instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquin l’energia així obtinguda a
      activitats pròpies que realitzin en el municipi).

Avantatjoses línies de crèdit fins a 8 anys, que Moment Solar té negociades amb 
algunes entitats financeres del país.
      

     Per què esperar més? Cal actuar! 

La lluita per a la preservació del medi ambient i contra el canvi climàtic 
requereix de la implicació també de tots els ciutadans. És vital implantar 
solucions que promoguin la transició cap a una economia verda i baixa 
en carboni. 

Generar-se un mateix, de forma neta i sostenible, 
l’electricitat que es consumeix és una forma molt 
bona de contribuir-hi.

Som encara a temps d’adreçar la situació 
climàtica, totes les iniciatives 
compten, totes menys deixar 
que tot segueixi igual.

       Projecte Moment Solar
És un projecte impulsat per la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya 
(FEGICAT), que integra 20 associacions territorials esteses per tot Catalunya, amb 
una àmplia cobertura de 5.600 empreses i professionals acreditats.

L’objectiu és promoure l’energia solar fotovoltaica per aportar estalvi energètic 
i preservar el medi ambient.

Afavorint els llocs de treball dels professionals instal·ladors de cada comarca.  
Oferint l’assessorament com experts de confiança y garantia.

       

 Instal·lació còmoda i pràctica
Les plaques solars converteixen de forma directa la radiació solar
en electricitat.

Són d’un material cada cop més comú i econòmic. Rectangulars i de 
vidre, les més habituals són d’uns 1,6m2 (1,6x1 m) de superfície i 
prop de 20 Kg de pes.

S’instal·len a la coberta dels habitatges o edificis 
baixos. Col·locades i orientades per al millor 
aprofitament de les hores de sol.

Sense obres molestes a l’interior
de l’habitatge.
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