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IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 
 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
 
Article 1. Normativa aplicable 
 
De conformitat amb els articles 15.2 i 59.2) del Reial decret legislatiu 2/2004 de 
5 de març pel qual s’aprovà el Texts refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRLRHL), s’exigirà en aquest municipi l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, d’acord amb el que preveuen els articles 101 i següents 
de l’esmentada llei, i, les disposicions concordants  o complementàries dictades 
a l’efecte de desplegar la normativa assenyalada, i aquesta Ordenança. 
 
Sens perjudici de les disposicions de desenvolupament, harmonització i/o 
execució que conformen aquesta ordenança, la determinació del fet imposable, 
del subjecte passiu, de la base imposable, de l’establiment, supressió i prorroga 
de les exempcions i/o bonificacions, del tipus de gravamen, de la meritació, i de 
tots els demés elements determinants de la quantia del deute tributari es 
determinen per la normativa legal i reglamentaria indicada i, en general, per la 
que hi sigui aplicable.  
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
El fet imposable es produeix pel sol fet de la realització de les construccions, 
instal·lacions i obres, independentment del fet que s’hagi obtingut o no la 
llicència d’obres o urbanística corresponent, sempre que l’expedició 
correspongui a l'Ajuntament, i afecta totes aquelles que es realitzin en el seu 
terme municipal, incloent-hi la zona marítimo-terrestre i els terrenys classificats 
com sòl no urbanitzable, encara que s’exigeixi l’autorització d’una altra 
administració.  
 
S’entenen inclosos en el fet imposable de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres els supòsits en què, de forma paral·lela a la normativa de 
transposició de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, 
anomenada Directiva de Serveis, o a la normativa local, es substituís la 
llicència d’obres o urbanística per la comunicació prèvia o la declaració 
responsable.  
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Article 3 Beneficis fiscals  
 
1. Podran gaudir d’una bonificació d’entre el 25% i el 95 % sobre la quota de 
l’impost les obres que tinguin per objecte la realització de construccions o 
instal·lacions declarades d’especial interès o utilitat municipal, per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de treball. Pel 
reconeixement d’aquest benefici fiscal es tindrà en consideració algun dels 
següents factors:  
 
1.1.Que les obres o instal·lacions s’executin en terrenys qualificats 
urbanísticament com d’equipament. 
 
1.2.Que les obres o instal·lacions s’executin en el marc d’un conveni de 
col·laboració mes ampli en que l’Ajuntament hi sigui part activa. 
 
1.3.Que es puguin especificar els beneficis que les obres o instal·lacions 
reportaran a la ciutat. 
 
1.4.Que es tracti d’entitats amb caràcter no lucratiu. 
 
1.5.Que suposin la primera instal·lació d’un ascensor en immobles de més de 
20 anys d’antiguitat.  
 
1.6.Que es tracti de construccions, instal·lacions o obres de les quals siguin 
propietaris les administracions públiques, organismes autònoms i societats 
mercantils de propietat íntegra d’una administració pública i que tinguin com a 
finalitat la satisfacció d’interessos generals de la col·lectivitat. En aquest cas la 
bonificació serà en tots els casos del 50% , llevat que de forma motivada el 
plenari municipal n’estableixi un altre, dintre dels límits generals fixats en 
aquest apartat. 
 
1.7.Que es tracti d’obres de reparació de patologies estructurals que afectin 
edificis públics o privats radicats a Badalona i que tinguin més de deu anys 
d’antiguitat, sempre que s’acrediti fefaentment la patologia estructural, 
mitjançant l’aportació d’un document oficial original o còpia compulsada, lliurat 
per un laboratori públic o privat homologat En aquest cas la bonificació serà en 
tots els casos del 50% , llevat que de forma motivada el plenari municipal 
n’estableixi un altre, dintre dels límits generals fixats en aquest apartat. 
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1.8.Que es tracti de la primera construcció d’habitatges de superfície útil 
habitable inferior als 65 m2. En aquest cas la bonificació serà en tots els casos 
del 25%, llevat que de forma motivada el plenari municipal n’estableixi un altre, 
dintre dels límits generals fixats en aquest apartat. 
 
1.9.Que es tracti de locals destinats a l’aparcament de vehicles de tracció 
mecànica, siguin subterranis o no, sempre que es construeixin en edificacions 
aïllades i independents i que superin les 50 places per vehicles dels classificats 
en la classe "A", en l’apartat 1 de l’article 95 de la vigent TRLRHL i sempre que 
estiguin promoguts per les comunitats de propietaris dels solars on s’edifiquin 
els locals. En aquest cas la bonificació serà en tots els casos del 50% , llevat 
que de forma motivada el plenari municipal n’estableixi un altre, dintre dels 
límits generals fixats en aquest apartat. 
 
1.10.Aquelles construccions que tinguin com a objecte la rehabilitació de les 
seves façanes. En aquest cas la bonificació serà en tots els casos del 50% , 
llevat que de forma motivada el plenari municipal n’estableixi un altre, dintre 
dels límits generals fixats en aquest apartat. 
 
1.11.Noves instal·lacions industrials que disposin de la certificació ISO-14001 o 
sistema EMAS a un mínim del 75% dels seus centres de treball a l’Estat 
Espanyol. En aquest cas la bonificació serà en tots els casos del 25% llevat 
que de forma motivada el plenari municipal n’estableixi un altre, dintre dels 
límits fixats en aquest apartat. 
 
 
2. Podran gaudir de les següents bonificacions sobre la quota:  
 
2.1.1. Del 25 al 95 % de  la quota de l’impost corresponent a les instal·lacions, 
obres o construccions que, sense que hi concorri el supòsit d’obligat 
compliment per l’Ordenança de sistemes de captació d’energia solar de 
Badalona, tinguin per objecte la primera instal·lació en tots els serveis i/o 
elements de l’immoble de què es tracti, d’un o diversos sistemes homologats 
descrits en les lletres següents. En aquest cas la bonificació serà en tots els 
casos del 50%, llevat que de forma motivada el plenari municipal n’estableixi un 
altre, dintre dels límits del generals fixats en aquest apartat. 
 
a)Producció d’aigua calenta sanitària en captador solar, sempre que l’aportació 
energètica del a instal·lació solar sigui d’un mínim del 60% de la demanda 
anyal d’energia necessària per a l’escalfament d’aigua sanitària, incloent, en el 
seu cas, l’escalfament d’aigua de les piscines. 
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b)Incorporació d’instal·lacions d’aprofitament d’energia fotovoltaica d’una 
potència mínima de 2 KWP. 
 
L’import resultant de l’aplicació d’aquesta bonificació, sumat a la d’altres 
bonificacions fiscals municipals atorgades per aquest motiu, no podrà ser 
superior al del cost total de la instal·lació dels sistemes col·lectors homologats 
corresponents.  
 
 
2.1.2. Del 50% sobre la quota de l’impost corresponent a les instal·lacions, 
obres o construccions que tinguin per objecte la primera instal·lació en tots els 
serveis i/o elements de l’immoble de què es tracti, d’un o diversos dels 
sistemes següents: 
 
a) Incorporació de sistemes de recollida i d’aprofitament d’aigües pluvials en tot 
tipus d’usos (residencial, industrial, comercial, agrícola) en que concorrin 
qualsevol de les següents circumstàncies: 
- Quan d’acord amb els índexs de pluviometria del terme municipal, la captació 
previsible sigui suficient per cobrir completament la demanda d’aigua, a 
excepció de la d’ús de boca. 
- Quan la instal·lació de captació aprofiti el 100% de la superfície susceptible 
d’aprofitament. 
 
En qualsevol cas per poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà adjuntar a la 
sol·licitud que es formuli a l’efecte una memòria justificativa on quedin detallats 
els següents extrems: superfície de captació, capacitat i característiques del 
dipòsit d’emmagatzematge, consum d’aigua de l’activitat, amb detall dels 
diferents usos i periodificació al llarg de l’any. 
 
2.2 Del 90% sobre la quota de l’impost corresponent a les instal·lacions, obres 
o construccions que tinguin per objecte la supressió de barreres 
arquitectòniques i les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.   
 
En cas de concurrència de dos o més de qualsevol dels supòsits de bonificació, 
s’aplicarà exclusivament la que resulti més favorable al contribuent. 
 
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix sol·licitud expressa de 
l’interessat dins el termini establert per a l’autoliquidació de l’impost (excepte 
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pel supòsit recollit a l’apartat 2.1.1 i serà acordat per l’alcaldia o resolució de 
l’òrgan en qui delegui, a proposta  del corresponent Departament gestor (que 
s’encarregarà de la tramitació de l’expedient) previ els informes pertinents dels 
serveis jurídics tributaris de l’Ajuntament i de la Intervenció Municipal.  
 
En el supòsit previst a l’apartat 2.1.1, la bonificació corresponent serà aplicada 
quan s’escaigui, en la liquidació definitiva de l’impost (que es practicarà en la 
forma prevista a l’article 6 d’aquesta ordenança) prèvia justificació, mitjançant 
factura, de les despeses efectivament realitzades i presentació de la  
homologació dels sistemes col·lectors d’energia solar atorgada per 
l’Administració competent. 
 
 
Els subjectes passius podran, això no obstant, aplicar-se en el moment de 
practicar l’autoliquidació provisional, les bonificacions que s’escaiguin pels 
imports o percentatges mínims previstos en aquesta ordenança, sens perjudici 
de la regularització tributària que reglamentàriament correspongui en practicar 
la liquidació definitiva, i l’inici, si escau, del corresponent expedient 
administratiu sancionador pel gaudi indegut dels beneficis tributaris imputats. 
Juntament amb l’autoliquidació provisional, conforme al que preveu l’article 
29.5 de l’Ordenança fiscal general d’aquest municipi, l’interessat adjuntarà la 
documentació acreditativa de l’inici de les construccions, instal·lacions u obres 
concernides, i la resta de la documentació prevista en l’esmentat precepte. 
 
 
Article 4. Tipus de gravamen  
 
El tipus de gravamen serà del 4%. 
 
 
Article 5. Gestió de l’impost 
 
1. El subjecte passiu practicarà l’autoliquidació d’aquest Impost en el moment 
de la notificació de la concessió de la llicència i haurà d'ingressar l’import 
resultant a les oficines de recaptació municipal o de les entitats col·laboradores 
autoritzades.  
 
El termini per efectuar l’ingrés de l’autoliquidació serà de 30 dies hàbils, 
comptats a partir del següent al de la notificació de la concessió de la llicència. 
Si l’últim dia del termini s’escau en dissabte, la fi del termini d’ingrés es 
traslladarà al primer dia hàbil següent. 
 



 
126         ORDENANCES FISCALS 2013 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 

2. La base imposable d’aquesta autoliquidació serà la més gran de les 
quantitats següents: 
 
a) el pressupost presentat pels interessats, sempre que aquest hagués estat 
visat pel col·legi oficial corresponent. 
 
b) La resultant d’aplicar els mòduls de valoració que es detallen en l’annex 
d’aquesta ordenança. 
 
3. L’autoliquidació a què es refereixen els paràgrafs anteriors tindrà el caràcter 
de liquidació provisional a compte. 
 
4. L’autoliquidació, juntament amb la documentació acreditativa del fet 
imposable i de les bases imposable i liquidable, es presentarà a l’òrgan gestor, 
amb el justificant del pagament, sense el qual no s’admetrà. 
 
5. Quan, sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, 
s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà la corresponent 
liquidació provisional a compte, la base imposable de la qual es determinarà 
conforme a les previsions de l’apartat 2 d’aquest precepte. 
 
6. En el cas de les obres menors i instal·lacions autoritzables a tot el terme 
municipal, l’atorgament de la llicència de les quals tingui un tràmit abreujat, 
resoluble en presència de l’interessat, no caldrà acte formal de comunicació de 
la concessió de la llicència, però l’interessat per fer materialment efectiva la 
llicència atorgada de forma immediata, haurà d’autoliquidar l’impost 
conjuntament amb les taxes corresponents a l’atorgament de la llicència 
atorgada de forma immediata.  
 
7. En els supòsits en què, de forma paral·lela a la normativa de transposició de 
la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, anomenada 
Directiva de Serveis, es substituís la llicència d’obres o urbanística per la 
comunicació prèvia o la declaració responsable, l’interessat haurà d’autoliquidar 
l’impost conjuntament amb les taxes corresponents en el moment de presentar 
la comunicació prèvia o la declaració responsable. 
 
 
Article 6. Liquidació definitiva  
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1. Un cop finalitzades les obres, construccions i/o instal·lacions, dintre del 
termini d’un mes des del seu acabament o, en el seu cas, des del moment de 
sol·licitar la llicència d’ocupació o l’autorització d’obertura i funcionament, caldrà 
formular la declaració formal de final d’obra a la que s’adjuntarà la 
documentació que reflecteixi el cost real i final de les construccions, obres i/o 
instal·lacions executades. 
 
2. Per tal de justificar el cost real i efectiu indicat, l’interessat haurà de presentar 
qualsevol dels següents documents que acreditin suficientment el cost final: 
 
- el pressupost definitiu de l’obra o instal·lació,  
- les certificacions d’obra, si s’escau.  
- els contractes d’execució,  
- la comptabilitat de l’obra,  
- la declaració d’obra nova  
 
L’Ajuntament podrà requerir a l’interessat qualsevol altra documentació que, a 
judici dels servei municipals, pugui considerar-se vàlida per a la determinació 
del cost real.  
 
 
Així mateix haurà de presentar el justificant d’haver practicat i abonat, si escau, 
autoliquidació complementaria corresponent a l’increment del cost real sobre la 
base liquidada. 
 
Quan no s’aporti l’esmentada documentació o aquesta no sigui completa o no 
se’n pugui deduir el cost real, la comprovació administrativa la faran els serveis 
municipals.  
 
3. Tanmateix, una vegada finalitzades les obres i instal·lacions a què es refereix 
el paràgraf 6 de l’article precedent, i encara que d’acord amb la normativa 
vigent no calgui sol·licitar la visita de comprovació per obtenir la llicència 
d’ocupació o la d’obertura i/o funcionament, caldrà presentar, si s’ha produït un 
increment del cost, l’autoliquidació complementària corresponent a l'increment 
fins a arribar a la despesa realment produïda. 
 
4 Les autoliquidacions complementàries a què es refereixen els paràgrafs 1 i 2 
precedents tindran el caràcter de definitives.  
 
5. Els serveis municipals procediran a la comprovació per qualsevol dels 
mitjans previstos a la Llei general tributària i i la modificació, si s’escau de la 
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base imposable utilitzada per l’interessat o en la liquidació provisional, 
practicant al corresponent liquidació definitiva que exigirà al subjecte passiu, o li 
reintegrarà si és el cas, la quantitat que correspongui.  
 
 
Disposició addicional 
 
Única. En tot el que no estigui previst específicament en aquesta Ordenança, 
regiran les normes de l'Ordenança fiscal general i les disposicions que, si 
escau, es dictin per a la seva aplicació. 
 
 
Disposició final 
 
Única. Aquesta Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i continuarà en 
vigor mentre no s’acordi modificar-la o derogar-la. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats mantindran la seva vigència. 
 
 
Les modificacions d’aquesta ordenança es van aprovar definitivament per 
acord de l’Ajuntament Ple de data 18/12/2012, es va publicar la seva 
aprovació definitiva al BOP de Barcelona núm. registre 022012029630 de 
data 31/12/2012 i tindran efectes a partir del dia 1 de gener de 2013.  
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ANNEX ORDENANÇA FISCAL NÚM.5 
 
BASE IMPOSABLE D’ACORD AMB EL COST MATERIAL DE L’OBRA O 
INSTAL·LACIÓ 
 
A. OBRES   
    

1.  

La base imposable es determina mitjançant el 
producte del nombre de metres quadrats de 
superfície construïda pel valor en EUR./m²  
assignable a cada grup. 

  

   EUR/m2. 
2.  El valor del mòdul bàsic és de   490,38 
    
GRUP TIPUS  D’EDIFICACIÓ Coeficient EUR/m2  
I Arquitectura monumental 2,75 1.348,54 

II 

Cinemes. Discoteques. Hotels de cinc estrelles. 
Museus. Teatres. Estacions de ferrocarril, aèries o 
marítimes. Presons. 

2,55 1.250,46 

III Clíniques i hospitals. Balnearis. Biblioteques. 2,25 1.103,35 

IV 

Hotels de quatre estrelles. Clubs. Laboratoris. 
Cafeteries. Establiments bancaris. Oficines de luxe 
o singulars. Bars, restaurants. 

2,13 1.044,51 

V 

Hotels de tres estrelles. Dispensaris i centres 
mèdics. Aparthotels. Oficines de tipus normal o 
mitjà. Escorxadors. 

1,62 794,42 

VI 
Hotels de dues estrelles. Escoles. Residències. 
Asils.  1,19 583,56 

VII 

Hotels d’una estrella. Estacions d’autobusos. 
Pavellons esportius coberts. Oficines tipus inferior a 
normal o mitjà i en edificis industrials. Hostals. 
Vestidors. 

1,02 500,200 

VIII a) 

Grans fàbriques. Magatzems i locals industrials amb 
llums de més de 20 m. Locals comercials amb 
activitat determinada. Habitatges protegits de règim 
general de qualsevol superfície. 

0,85 416,82 

VIII b) Edificació plurifamiliar de categoria 1. (alta) 1,7 833,64 
VIII c) Edificació plurifamiliar de categoria 2. (mitjana) 1,31 642,38 
VIII d) Edificació plurifamiliar de categoria 3. (baixa) 1 490,38 
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VIII e) Edificació unifamiliar aïllada de categoria 1. 2,23 1.093,54 
VIII f) Edificació unifamiliar aïllada de categoria 2. 1,7 833,64 
VIII g) Edificació unifamiliar aïllada de categoria 3. 1,31 642,38 
VIII h) Edificació unifamiliar entre mitgeres. 1,61 789,51 
IX a) Locals sense activitat determinada. 0,59 289,31 

IX b) 

Aparcaments, garatges. Magatzems, locals 
industrials i fàbriques de tipus normal. Piscines, 
instal·lacions esportives descobertes i similars. 
Habitatges protegits de règim especial de qualsevol 
superfície. 

0,51 250,09 

X a) 

Projectes d’urbanització (sobre superfície vial) 
incloent-hi voreres, aparcaments, vials, per als 
vianants, escales i rampes. Pistes esportives. Parcs 
infantils a l’aire lliure. Pistes d’asfalt, formigó o 
gespa. Terrasses amb drenatge. 

0,2 98,08 

X b) 
Jardins on es realitzin activitats, pistes de terra 
sense drenatge. Enderrocs. 0,13 63,75 

XI a) 
Reformes que afectin elements estructurals (aplicat 
a la superfície estructural afectada). 0,5 245,19 

XI b) 

Reformes que no afectin elements estructurals. 
Reforma i rehabilitació de terrasses. Rehabilitació 
de façanes en substitució de fusteria o tancaments 
(aplicat a la superfície de la façana). 

0,4 196,16 

XI c) 

Reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals que no siguin instal·lacions. 
Rehabilitació de façanes sense substitució de 
tancaments (aplicat a la superfície de la façana). 
Envans pluvials. 

0,2 98,08 

XI d) 

Reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals, amb instal·lacions (cuines, cambres de 
bany, laboratori, etc.). 

1,6 784,61 

XI e) 
Reformes integrals en habitatges i establiments 
comercials o de oficines. 1,2 588,45 

XI f) 
Revestiments, aïllaments i reparacions de poca 
entitat en grans superfícies 0,1 49,03 

ALTRES CONCEPTES   
    
XIIa) M3 Moviment de terres 8,43 EUR/m3 
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XIIb) M2 Tanques 71,70 EUR/m2 

XIIc) 
M2 Publicitat excepte monopostes (aplicat a la 
superfície publicitària) 242,57 EUR/m2 

XIId)   
M2 Publicitat sobre monopostes (aplicat a la 
Superfície publicitària) 770,43 EUR/m2 

XIIe)   
 Ml  Col·locació de o substitució de canonades 
verticals 25,30 EUR/ml 

    
XIII GUALS   

 
 La base imposable es determinarà aplicant a la 
superfície ocupada pel gual el valor de  : 75,37  EUR/m2 

 

 i afegint-hi l’import resultant de multiplicar la 
longitud del gual pel valor del metre lineal en funció 
del tipus de gual 

  

  
EUR/metre 

lineal  

 Model T-3 141,34  
 Model T-5 182,75  
 Model TV-3 247,82  
 Model VT-5 259,43  
    
    
3.  En les construccions o obres destinades a usos 

diversos, s’aplicarà a cada part el valor que li 
correspongui aplicat a la superfície construïda del 
respectiu ús o tipologia. 

  

4.  En les edificacions  o obres no  contemplades en 
aquest apartat, s’aplicarà el coeficient de 2,00 sobre 
el valor mòdul bàsic, equivalent a  

2 980,76 

    
B. INSTAL·LACIONS D’ACONDICIONAMENT I COMPLEMENTÀRIES 
    
1.  En els edificis de nova planta i en els que la base 

imposable s’hagi calculat d’acord amb els mòduls i 
coeficients de l’apartat A (obres) estan incloses 
totes les instal·lacions pròpies de la tipologia de 
l’edifici, com per exemple: aparells elevadors, co 
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Els valors unitaris previstos en el present apartat B 
solament seran d’aplicació en aquells supòsits en 
què la instal·lació no estigui prevista com a part 
integrant de l’immoble projectat. Especialment seran 
d’aplicació als locals, als quals posteriorment 

  

  

En les construccions o obres destinades a usos 
diversos, s’aplicarà a cada part el valor que li 
correspongui aplicat a la superfície útil del respectiu 
ús o tipologia. 

  

 

En aquests casos s’aplicarà, per m2, el resultat de  
multiplicar el valor del mòdul bàsic pel coeficient 
següent: 

  

    
GRUP TIPUS  D’EDIFICACIÓ Coeficient EUR/m2  
XIV Establiments comercials 0,26 127,50 
XV Cinemes. Discoteques 1,96 917,12 
 Hotels de cinc estrelles.   
 Museus. Teatres.   
    
XVI Clíniques i hospitals. Balnearis. Biblioteques 1,66 814,02 

XVII 
Hotels de quatre estrelles. Clubs. Laboratoris. 
Cafeteries. Establiments  1,54 755,19 

 
Bancaris. Oficines de luxe o singulars Bars, 
restaurants   

XVIII 

Hotels de tres estrelles. Dispensaris Centres 
mèdics,. Aparthotels. Oficines de Tipus normal o 
mitjà. Escorxadors 

1,03 505,09 

XIX Hotels de dues estrelles. Escoles Residències. Asils 0,6 294,24 

XX 

Hotels d’una estrella. Estacions D’autobusos. 
Pavellons esportius coberts Oficines tipus inferior a 
normal o mitjà i en Edificis industrials. Hostals. 
Vestidors 

0,43 210,86 

XXI Establiments industrials. Aparcaments 0,51 250,09 
XXII Magatzems 0,2 98,08 
    
2. En les instal·lacions d’acondicionament i 

complementàries no contemplades en aquest 
apartat, s’aplicarà el coeficient de 1,50 sobre el 

734,78 EUR/m2. 
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valor mòdul bàsic, equivalent a 

C. INSTAL·LACIONS DE PLAQUES SOLARS (FOTOVOLTAIQUES I 
TÉRMIQUES) 
1. Instal·lació de plaques solars tèrmiques en vivendes 

unifamiliars amb sistema de termosifó: 1.508,85 EUR/m2. 

2. Instal·lació de plaques solars tèrmiques en vivendes 
unifamiliars amb sistema forçat: 1.760,33 EUR/m2 

3. Instal·lació de plaques solars tèrmiques en edificis 
plurifamiliars: 1.131,65 EUR/m2 

4. 
Instal·lacions fotovoltaiques fins 5 KW: 9,57 EUR/Wpic 

instal.lat 
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Annex II 
Model autoliquidació 

 
 


