
(Segons fitxa AEL 01C)

(Segons fitxa AEL 01D)

SÍ

NO

NO

SÍ SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO
SÍ

SÍ

CONSTRUCCIÓ 
EN SÒL URBÀ

ÉS CONSTRUCCIÓ
- Habitatge

- Agrícola, ramadera, forestal
- Allotjament temporers

- SOL·LICITUD
- MEMÒRIA TÈCNICA

- TAXES +ICIO

PROCEDIMENT 
FINESTRETA 

ÚNICA GENCAT 
DL 16/2019 DL 

20/2001

NOU EXPEDIENT FV

ÉS EN COBERTA

CONSTRUCCIÓ SENSE CAP 
PRP. CULT./URB.

ÉS UN DELS SUPÒSITS 
ART. 9 BIS

- MEMÒRIA
- SOL·LICITUD
- TAXES +ICIO

ÉS UN DELS SUPÒSITS ART. 
9 BIS TRLU

- MEMÒRIA
- SOL·LICITUD
- TAXES +ICIO

- SOL·LICITUD 
- PROJECTE 

- ASSUMEIX TAXES 
+ICIO

ÉS EN COBERTA

ACREDITACIÓ
LEGALITAT

CONSTRUCCIÓ

LLICÈNCIA 
URBANÍSTICA

- SOL·LICITUD
- MEMÒRIA

- TAXES + ICIO

LLICÈNCIA 
URBANÍSTICA

APROVACIÓ
PROJECTE 
ACTUACIÓ 

ESPECÍFICA
ESP.

ÉS MENOR 100 RW

INFORME
COMISSIÓ TERRI-

TORIAL URBA-
NISME

LLICÈNCIA 
URBANÍSTICA

LLICÈNCIA 
URBANÍSTICA

COMUNICACIÓ 
PRÈVIA

LLICÈNCIA 
URBANÍSTICA

COMPLIMENT 
CONDICIONS  

ORDENACIÓ ZONA

NO

NO

- SOL·LICITUD
- PROJECTE

- PAE + Estudi impacte 
paisatgístic

- TAXES + ICIO

  COMISSIÓ TERRITORIAL URBANISME

aeL-01aprocediments i tràmits 
en INSTAL·LACIONS fotoVOLTAIQUES intervenció municipal

ACTORS

DOCUMENTACIÓ

LLEGENDA

Aquesta icona fa referència als 
actors de la intervenció

Aquesta icona fa referència a la 
documentació associada al tràmit

FASES

Aquesta icona fa referència a les 
condicions de la intervenció

Aquesta icona fa referència al  
compliment o no de la condicióCONDICIONS

NO

- Doc. urbanística
- Doc. energètica

- Doc. avaluació ambiental
...

amb la col·laboració de



3 MESOS

SOL·LICITUD  
APROVACIÓ 
PROJECTE 
ACTUACIÓ 

ESPECÍFICA

- SOL·LICITUD 
- PAE Projecte actuació específica 

en sòl no urbanitzable
- ESTUDI IMPACTE PAISATGÍSTIC

INFORMACIÓ  
PÚBLICA

DIARI PUBLICACIONS - 
SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT

TRAMESA A 
COMISSIÓ 

TERRITORIAL 
URBANISME

APROVACIÓ 
DEFINITIVA

COMISSIÓ 
TERRITORIAL URBANISME

OBTENCIÓ 
LLICÈNCIA  
MUNICIPAL

10 DIES

3 MESOS

1 MES

SOL·LICITUD DE CONSTRUCCIÓ
100 KW >= P

POSADA EN SERVEI
(segons procediment fitxa 

AEL-01B)

EXECUCIÓ

PETICIÓ
INFORMES

APROVACIÓ 
PRÈVIA

procediments i tràmits 
en INSTAL·LACIONS fotoVOLTAIQUES instal·lacions solars en terreny 

fins a 100 kw

aeL-01C

AJUNTAMENT

AJUNTAMENT

ACTORS

DOCUMENTACIÓ

LLEGENDA

Aquesta icona fa referència als 
actors de la intervenció

Aquesta icona fa referència a la 
documentació associada al tràmit

FASES

Aquesta icona fa referència a les 
condicions de la intervenció

Aquesta icona fa referència al  
compliment o no de la condicióCONDICIONS

 ÒRGANS AFECTATS

amb la col·laboració de



procediments i tràmits 
en INSTAL·LACIONS fotoVOLTAIQUES PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A 

L’AUTORITZACIÓ DE LES PLANTES SOLARS FOTOVOLTAIQUES
DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables *

amb la col·laboració de

FASE INICIAL:
La persona promotora ha de:

Art. 9bis 

Art. 9bis 

Art. 14.2
Art 18.2

Obrir una oferta de participació local la qual consisteix en oferir la possibilitat de participar, com a mínim en un 20% de la 
propietat del projecte o del seu finançament, a les persones físiques o jurídiques radicades en el municipi en el qual es pre-

tén situar la instal·lació (o municipis de la mateixa comarca).

L’oferta s’ha de comunicar a l’Ajuntament afectat, indicant el lloc i la data de presentació pública de l’oferta de partici-
pació local, s’ha de publicar en dos mitjans de comunicació locals, i ha d’estar oberta fins a la data d’atorgament de l’auto-

rització administrativa prèvia

Obtenir la disponibilitat (o el compromís de disponibilitat) de més del 50% del terrenys agrícoles privats sobre els quals es 
projecta la instal·lació (ho ha d’acreditar)

Obtenir permís de l’accés i la connexió a la xarxa elèctrica

* modificat pel Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, modificat per la Llei 2/2021, de 29 de des-
embre, de mesures fiscals, financeres administratives i del sector públic)



procediments i tràmits 
en INSTAL·LACIONS fotoVOLTAIQUES PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A 

L’AUTORITZACIÓ DE LES PLANTES SOLARS FOTOVOLTAIQUES
DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables *

amb la col·laboració de

FASE D’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA: PASSOS
1 La persona promotora ha de:

Art 14.1

Art 15.1-2

Art 15.2

Art 15.3

Art. 15.4

Art 15.5

Art. 16

Art. 17

Art 18

Presentar la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció del projecte a l’Oficina de Gestió Empresarial de 
la Generalitat de Catalunya

L’òrgan competent en matèria d’energia ha de donar trasllat de la sol·licitud a l’Ajuntament afectat

Comprovar la suficiència i la idoneïtat de la documentació aportada pel promotor (termini 1 mes)

Iniciar el tràmit d’informació pública durant un període mínim de 30 dies.dins el termini d’un mes, a comptar des de 
la comprovació de la suficiència i idoneïtat de la documentació aportada per la persona promotora

Efectuar el tràmit d’audiència a les administracions i entitats que puguin resultar afectades i ha de sol·licitar INFORME a 
l’Ajuntament sobre la part que els pugui afectar (termini 1 mes)

Quan la persona promotora hagi sol·licitat la declaració d’utilitat pública es consideren també interessades les perso-
nes titulars dels béns i drets afectats

Donar trasllat de les al·legacions els informes, la consulta i la informació pública a la persona promotora, que ha de donar 
resposta en el termini de 30 dies

Donar trasllat de les al·legacions i els informes rebuts en els tràmits d’audiència, consulta i informació pública, i les respos-
tes de la persona promotora, en el termini de 15 dies, als departaments competents, per a què en el termini d’un mes puguin 

formular les seves observacions.

Emetre la declaració d’impacte ambiental o informe d’impacte ambiental del projecte en el termini màxim de 4 mesos des de 
que disposi de tot l’expedient administratiu tramitat per l’OCE

Aprovar el projecte d’actuació específica en el termini d’un mes

Emetre resolució sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia en el termini d’un mes (a comptar des de la comuni-
cació de la resolució dels tràmits ambientals i d’aprovació urbanística)

La resolució dictada per l’òrgan competent en matèria d’energia s’ha de notificar a l’Ajuntament i ha de fer-se 
pública al DOGC

2 L’òrgan competent en matèria d’energia (OCE) i els òrgans competents en agricultura, 
paisatge, m.a, urbanisme i cultura han de:

3 L’òrgan competent en matèria d’energia ha de :

Paral·lelament al tràmit d’informació, l’OCE ha de:

4 L’òrgan competent en matèria d’energia ha de:

5. L’òrgan competent en matèria d’energia ha de:

6 La Ponència d’energies renovables ha de:

7 La comissió Territorial d’Urbanisme ha de:

8 L’òrgan competent en matèria d’energia ha de:

* modificat pel Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, modificat per la Llei 2/2021, de 29 de des-
embre, de mesures fiscals, financeres administratives i del sector públic)



procediments i tràmits 
en INSTAL·LACIONS fotoVOLTAIQUES PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A 

L’AUTORITZACIÓ DE LES PLANTES SOLARS FOTOVOLTAIQUES
DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables *

amb la col·laboració de

FASE LLICÈNCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL: PASSOS

Art 56
D 64/2014

Art. 32
D 584/1972

Art. 64
D 64/2014

Presentar la sol·licitud de llicència urbanística municipal acompanyada de la documentació que estableix per al Codi 43 
l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació: llicències 

urbanístiques i comunicacions prèvies 

Sol·licitar AUTORITZACIÓ a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) (termini 3 mesos)

Emetre resolució sobre la sol·licitud en el termini de 2 mesos (sense comptar el període de suspensió  
durant el tràmit d’autorització a AESA)

1 La persona promotora ha de:

2. L’Ajuntament ha de:

3. L’Ajuntament ha de:

* modificat pel Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, modificat per la Llei 2/2021, de 29 de des-
embre, de mesures fiscals, financeres administratives i del sector públic)



procediments i tràmits 
en INSTAL·LACIONS fotoVOLTAIQUES parcs solars > 100 kw

(en sòl no urbanitzable)

aeL-01D

15 DIES

  AJUNTAMENTS MUNICIPIS

  ENTITATS AFECTADES

  ADMINISTRACIONS AFECTADES

  EMPRESES SERVEIS PÚBLICS

  ORGANISMES

ANNEX 1 A 16/2019
+ OFERTA 20%
+ COMPROMÍS 50%

INFORMACIÓ 
PÚBLICA

+

AUDIÈNCIA
TITULARS 

BÉNS
AFECTATS

INFORMES

AL·LEGACIONS 

IMPACTE AMBIENTAL
ANNEX 3 16/2019
+ CAPA QGIS

SÍ

ANNEX 2 A 16/2019

NO

PETICIONS 
ESMENA

 DEPARTAMENT ENERGIA

LLISTA
 ENTITATS I 

ADMINISTRACIONS 
INTERESSADES

(autorització 
administrativa)

DECLARACIÓ
UTILITAT
PÚBLICA AUDIÈNCIA 

ADMINISTRACIONS
ENTITATS 

INTERESSADES

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I DE CONSTRUCCIÓ
100 KW < P < 50 MW

ENTRADA OGE

15 DIES

30 DIES

15 DIES

DECLARACIÓ 
IMPACTE

AMBIENTAL

4 MESOS

1 MES

1 MES

DOC. 
URBANÍSTICA

DOC. 
ENERGÈTICA

DOC. 
AVALUACIÓ AMBIENTAL

PONÈNCIA RENOVABLES

COMISSIÓ TERRITORIAL URB.
APROVACIÓ 
PROJECTE 
ACTUACIÓ 

ESPECÍFICA 
EN SÒL NO 

URBANITZABLE

REGISTRE 
PRODUCTORS

ENERGIA
ELÈCTRICA

(RIPRE)

REGISTRE 
AUTOCONSUM

ENERGIA
ELÈCTRICA

(condició
obtenció PAE)

1 MES

CONSTITUCIÓ
GARANTIA

TRASLLAT 
PROMOTOR

RESPOSTA

EXECUCIÓ

SOL·LICITUD
LLICÈNCIA

OBRES 
AJUNTAMENT

DEFICIÈNCIES
ESMENADES

 DEPARTAMENT ENERGIA

AUTORITZACIÓ
EXECUCIÓ

AUTORITZACIÓ
ADMINISTRATIVA

DECLARACIÓ
UTILITAT
PÚBLICA

clica per anar  
a l’enllaç 

ACTORS

DOCUMENTACIÓ

LLEGENDA

Aquesta icona fa referència als 
actors de la intervenció

Aquesta icona fa referència a la 
documentació associada al tràmit

FASES

Aquesta icona fa referència a les 
condicions de la intervenció

Aquesta icona fa referència al  
compliment o no de la condicióCONDICIONS

AUTORITZACIÓ 
DEFINITIVA

D’EXPLOTACIÓ

 ÒRGANS AFECTATS

amb la col·laboració de

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Presentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-electriques-de-baixa-tensio-posada-en-servei-modificacions-i-baixa?category=752b34b8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


ACTORS

DOCUMENTACIÓ

LLEGENDA

Aquesta icona fa referència als 
actors de la intervenció

Aquesta icona fa referència a la 
documentació associada al tràmit

FASES

Aquesta icona fa referència a les 
condicions de la intervenció

Aquesta icona fa referència al  
compliment o no de la condicióCONDICIONS

NO

PROJECTE TÈCNICMEMÒRIA TÈCNICA

DISSENY 
INSTAL·LACIÓ

P < 10 KW
(nominals)

INSTAL·LACIÓ 
CONNEXIÓ XARXA

P. < 100 KWn

(Segons ITC-BT-04
inst. generadores)

PERMÍS,  
ACCÉS  

I CONNEXIÓ

AVAL 
40 €/KW

EXECUCIÓ

INSCRIPCIÓ 
REGISTRE 

INSTAL·LACIONS  
TÈCNIQUES

DE SEGURETAT
INDUSTRIAL

(RITSIC)

DISTRIBUÏDORA

BANC

AJUNTAMENT

LLICÈNCIA/ 
COMUNICACIÓ

PRÈVIA 
D’OBRES

SÍ

GENCAT

> 15 KWn EN SÒL 
URBÀ/ URBANITZABLE 

O SENSE LÍMIT DE POTÈNCIA
NO URBANITZABLE

> 15 KW SÒL URBÀ
> 10 KW SÒL NO URBÀ

NO

NO

NO

NO

INST. AMB 
EXCEDENTS

P. < 10 KWn

INSPECCIÓ BT
(segons ITC-

BT-05, 
local mullat)

REGISTRE 
AUTOCONSUM

CAT (RAC)

CONTRACTE 
D’ACCÉS

ENTITAT INSPECCIÓ I CONTROL 

NO

NO

P. < 25 KWn

AUTORITZACIÓ
EXPLOTACIÓ

GENCAT GENCAT

D’OFICI GENCATD’OFICI GENCAT

D’OFICI GENCAT
AVISA 

DISTRIBUÏDORA

SÍ

SÍ

RAC

CONTRACTE 
D’ ACCÉS

CONTRACTE 
SERVEIS 

AUXILIARS

CONTRACTE
REPRESENTACIÓ

DE MERCAT

ACORD 
ENTRE ELS 

PARTICIPANTS

ACORD 
ENTRE ELS 

PARTICIPANTS

CANVI 
SUBMINISTRAMENT

MODALITAT 
AUTOCONSUM

AMB EXCEDENTS

DISTRIBUÏDORA

COMERCIALITZADORA

COMERCIALITZADORA

AGENT DE MERCAT

NO

SÍ

SERVEIS
 AUXILIARS

< 1% GENERACIÓ

ACOLLIDA A 
COMPENSACIÓ 
SIMPLIFICADA

INSTAL·LACIÓ
COL·LECTIVA

INSTAL·LACIÓ
COL·LECTIVA

NONOP. <=100 KWn

venda d’excedents

NONO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

COMERCIALITZADORA COMERCIALITZADORA

NO

SÍ

  INSTAL·LADOR ESPECIALISTA BT   ENGINYER

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

CERTIFICAT 
FINAL D’OBRA

SÍ SÍ

P. < =100 KWn

RAC RAC

GENCATGENCAT

POSADA EN 
SERVEI

procediments i tràmits 
en INSTAL·LACIONS fotoVOLTAIQUES procediments EN AUTOCONSUM

aeL-01B

ACORD 
REPARTIMENT

POSADA EN 
SERVEI

POSADA EN 
SERVEI

INSCRIPCIÓ 
REGISTRE 

INSTAL·LACIONS
TÈCNIQUES

DE SEGURETAT
INDUSTRIAL

(RITSIC)

INSTAL·LADOR BT ESPECIALISTA

GENCAT - OGE GENCAT - OGE GENCAT - OGE

- CIE 
(certificat instal·la-

ció elèctrica BT)

P. < 10 KWn

- CIE 
(certificat instal·lació  

elèctrica BT)
- CFO 

(certificat final obra)

NO

SÍ ENGINYER + INSTAL·LADOR BT

INSCRIPCIÓ 
REGISTRE 

INSTAL·LACIONS
TÈCNIQUES

DE SEGURETAT
INDUSTRIAL

(RITSIC)

NO

NO

P. < 25 KWn

SÍ

SÍ

clica per anar  
a l’enllaç 

clica per anar  
a l’enllaç 

clica per anar  
a l’enllaç 

AUTORITZACIÓ
ADMINISTRATIVA

AUTORITZACIÓ
EXPLOTACIÓ

INSPECCIÓ BT
(segons ITC-

BT-05, 
local mullat)

EXECUCIÓ

AJUNTAMENT

LLICÈNCIA/ 
COMUNICACIÓ

PRÈVIA 
D’OBRES

*(A)*(A)*(A)

P. < 10 KWn

CERTIFICAT  
FINAL D’OBRA

EXECUCIÓ

AJUNTAMENT

LLICÈNCIA/ 
COMUNICACIÓ

PRÈVIA 
D’OBRES

CERTIFICAT  
FINAL D’OBRA

NOVA INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM

(NO es demanen AA 
per inst. sense

excedents
 >100 KW el 24/2021)

INSTAL·LADOR BT ESPECIALISTA INSTAL·LADOR BT ESPECIALISTA

- CIE 
(certificat instal·la-

ció elèctrica BT)

- CIE 
(certificat instal·la-

ció elèctrica BT)

- CIE 
(certificat instal·lació  

elèctrica BT)
- CFO 

(certificat final obra)

- CIE 
(certificat instal·lació  

elèctrica BT)
- CFO 

(certificat final obra)

ENGINYER + INSTAL·LADOR BT ENGINYER + INSTAL·LADOR BT

CONTRACTE
DE COMPENSACIÓ 

ACORD 
REPARTIMENT

ENTITAT INSPECCIÓ I CONTROL 

amb la col·laboració de

https://www.edistribucion.com/es/servicios/conexion-red/alta-generador.html
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Presentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-electriques-de-baixa-tensio-posada-en-servei-modificacions-i-baixa?category=752b34b8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-acollida-a-la-venda-excedents-de-fins-a-10-kW?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1


AGRUPACIÓ D’ACTUACIONS  
EN PROJECTES SOSTENIBLES

PROTOCOL PER DINAMITZAR I ACOMPANYAR UNA COMPRA COL·LECTIVA D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES

LLEGENDA

FASES

PUNTS QUE CAL TENIR 
EN COMPTE PER AEL

PASSOS PER FER

FASE 1:  
DETECCIÓ

FASE 2:  
PRESENTACIÓ 

PROJECTE

FASE 3:  
DISCUSSIÓ  
DEL GRUP

FASE 4: SOL·LI-
CITUD D’OFER-

TES

FASE 5: 
VALORACIÓ 
D’OFERTES

FASE 5:  
SELECCIÓ 
EMPRESA

FASE 6: 
EXECUCIÓ

El representant/líder dels veïns enviarà el 
llistat i les condicions del pressupost a les 
empreses seleccionades i recepcionarà les 

respostes

Trasllat dels resultats del líder a la resta de 
veïns i discussió d’empresa/es seleccionada/es

Selecció d’empresa/es seleccionada/es i 
adjudicació formal

Com a resultat de la xerrada ha de sortir:
1- Creació GRUP DE VEÏNS

2- Formalitzar-lo per mitjà d’un grup de 
Whatsapp, Telegram o similar per dinamitzar 

la discussió
3- Selecció d’un/dos responsables dinamitzar 

el grup
4- Pot haver-hi la presència d’un tècnic al grup 

per fer seguiment

Abandonar projecteNONO

SÍ

El tècnic no ha de dinamitzar el grup, només fer-ne seguiment i 
resoldre alguna qüestió puntual que pugui sorgir

Per mitjà d’un programari d’anàlisis dades plataforma 
distribuïdora... o simplement estimació a partir de la factura 

electrònica

Els podem facilitar llistat d’empreses i recomanar que no 
demanin gaires pressupostos

Els tècnics indiquen quins punts han de demanar en els 
pressupostos o faciliten plec tipus

Com a resultat s’obtindrà un llistat de veïns amb la potència 
que cal instal·lar a cadascú, que és el que es facilitarà als 

instal·ladors seleccionats

En funció del nombre de participants, cal valorar la recomanació 
de seleccionar de més d’un instal·lador

Seguiment de la fase d’execució per part dels tècnics

Es valoraran aspectes com ara:
- Preu de les instal·lacions

- Qualitat dels elements oferts
- Si l’oferta és claus a la mà, incloent-hi partida de legalitzacions, 

permisos i bonificacions
- Serveis inclosos en l’oferta, com ara manteniment

- Extres
- Valoració empresa local

- Valoració resposta empresa en altres instal·lacions
- Acreditació de mitjans tècnics, humans... per realitzar les 

instal·lacions

Difusió per diferents mitjans

Convidar representants i interlocutors

Convidar testimonis d’altres experiències

Elevada presència habitatge unifamiliar

Presència d’un bon teixit associatiu,
bona cohesió de barri

Interès per part de membres  
del barri/zona

Als veïns que s’han compromès a demanar 
pressupost se’ls pot fer un estudi per ajudar-los 

a saber quina potència cal instal·lar

Quan el líder dels veïns tingui TOTS els 
pressupostos, els passarà als tècnics 

encarregats, que internament els valoraran

Els participants han de tractar diferents 
aspectes:

- Dubtes i inquietuds que puguin sorgir
- Nombre d’interessats reals a demanar 

pressupost
- Proposta empreses

- Compromís final de participants i empreses a 
qui es demanarà pressupost

Detectar interès en una zona ÒPTIMA

Contactes informals amb  
representants/membres del barri/zona

Hi ha bona resposta/interès

Organitzar xerrada de presentació

Detectar possibles lideratges i interlocutors

Execució i entrega de les instal·lacions

Retorn dels resultats als veïns per mitjà d’una 
reunió amb el líder i la possibilitat d’algun veí 

més

amb la col·laboració de



procediments i tràmits 
en INSTAL·LACIONS fotoVOLTAIQUES

Superior a 
10 anys

Inferior a 
10 anys

Superior a 
10 anys

Inferior a 
10 anys

QUINA ACTUACIÓ ES VOL FER?

CONEIX EL RETORN 
DE L’ESTALVI?

AEL 02A

MODEL

Només 
autoconsum

Rehabilitació 
energètica

CONEIX EL RETORN 
DE L’ESTALVI?

ESTÀ DISPOSAT AL 
MICROFINANÇAMENT?

SENSE MANTENIMENT INCLÒS AMB MANTENIMENT DE LA 
INSTAL·LACIÓ INCLÒS

SÍ

NO NO

SÍ

NO

NO

SÍ SÍ

SÍ

CROWDLENDING

PRÉSTEC BANCARI

PRÉSTEC BANCARI

CROWDLENDING

ESE

C-V TERMINIS RÈNTING

QUIN PERÍODE 
D’AMORTITZACIÓ 

VOL?

elecció de model de finançament

ESTÀ DISPOSAT AL 
MICROFINANÇAMENT?

QUIN ÉS EL PERÍODE 
D’AMORTITZACIÓ DE LA 

INSTAL·LACIÓ?

DISPOSA DE CAPACITAT 
FINANCERA PER A PAGAMENTS A 

TERMINIS?

FINANÇAMENT ALTERNATIU 
COMERCIALITZADORA

LLEGENDA

Aquesta icona fa referència a la 
documentació associada al tràmit

FASES

Aquesta icona fa referència a les 
condicions de la intervenció

Aquesta icona fa referència al  
compliment o no de la condicióCONDICIONS

amb la col·laboració de



procediments i tràmits 
en INSTAL·LACIONS fotoVOLTAIQUES MODEL I:  

FINANÇAMENT TRADICIONAL

amb la col·laboració de

INSTRUMENTS DE FINANÇAMENT BANCARI

SUBVENCIONS

Obtenció de recursos econòmics, mitjançant préstec o crèdit, amb una entitat bancària o de crèdit,  
a canvi de la seva devolució en terminis i amb tipus d’interès. 

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha creat un programa d’ajuts finançats amb els fons europeus 
 “Next Generation” que, a Catalunya son atorgats per l’ICAEN. 

Actualment, els ajuts disponibles són:

PRÉSTECS VERDS

Préstecs que ofereixen 
entitats bancàries orien-
tats al finançament de 

reformes de rehabilitació 
d’edificis que proporcio-
nin estalvis energètics . 
Els préstecs també in-
clouen el finançament 
d’instal·lacions d’auto-

consum. 
Es concedeixen per un 

termini màxim d’entre 7 i 
10 anys.

PF4EE

Es tracta d’un instrument 
financer privat creat pel 
Banc Europeu d’Inver-

sions per a finançar ac-
tuacions de millora  

de l’eficiència energètica 
tant de particulars com 

d’empreses. 
L’instrument es conce-
deix a través del Banco 

Santander. 

FINANCES ÈTIQUES

Instruments de finança-
ment que ofereixen les 
banques ètiques per al 

finançament de projectes 
amb una vessant  

ètica i orientades a la 
millora del medi ambient. 

SECCIONS  
DE CRÈDIT

Finançament que ofe-
reixen les seccions de 
crèdit de les cooperati-
ves. Per a poder accedir 
al finançament a través 

d’aquestes  
seccions és necessari 
ser soci de la coope-

rativa. 

PRÉSTECS PER A 
COMUNITATS DE 

PROPIETARIS

Préstecs orientats a 
finançar totes aquelles 
reformes o actuacions 
que millorin l’eficiència 
energètica dels edificis 
en propietat horitzontal.

Per a accedir-hi és 
necessari aportar do-
cumentació jurídica i 
econòmica de la co-

munitat de propietaris, 
així com un acord que 

acrediti  
l’aprovació en junta de la 

sol·licitud del préstec. 

AJUTS A RENOVABLES, EMMAGAT-
ZEMATGE I TÈRMIQUES EN SEC-

TOR RESIDENCIAL
Es tracta d’ajuts orientats a l’autoconsum 
i a l’emmagatzematge, amb fonts d’ener-

gia renovable, i a la implantació  
de sistemes tèrmics en el sector resi-

dencial. 
Part dels ajuts estan destinats als parti-
culars, incloses les comunitats de pro-

pietaris. 
Per la instal·lació d’autoconsum, els des-

tinataris hauran de justificar que, en el 
còmput anual de l’energia elèctrica con-
sumida sigui igual o superior al 80% de 

l’energia generada. 
Els constes elegibles per a la subvenció 

inclouran, d’entre d’altres: 
•   la inversió en equips i materials
•  els costos d’execució d’obres
•  els equipaments electromecànics
•  hidràulics i de control
•  la obra civil relacionada amb el projecte

AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENER-
GÈTICA D’EDIFICIS (PREE)

Provinents del Fons Nacional d’Eficiència 
Energètica i FEDER, l’ICAEN oferirà ajuts 
amb l’objectiu de promoure actuacions  
de rehabilitació energètica en edificis 

existents. 
Es preveu que els ajuts es publiquin al 

gener de 2022. 
Es poden acollir a aquests ajuts les ac-

tuacions que es facin en edificis existents 
per a la millora energètica, tant de la 

climatització  
com de l’eficiència energètica. 

Els requisits per accedir-hi es publicaran 
amb la convocatòria. 

AJUTS EN FORMA DE PRÉSTECS 
A LES COMUNITATS DE PROPIE-
TARIS PER A LA REHABILITACIÓ 

D’EDIFICIS
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 

l’Institut Català de Finances ofereixen una 
línia de préstecs destinada al finançament  
d’obres de rehabilitació en règim de pro-

pietat horitzontal. 

Es poden acollir a aquests ajuts: 
•  Les obres de rehabilitació referents a 
l’estat de conservació de l’edifici
•  Les obres per millorar l’eficiència ener-
gètica i sostenibilitat de l’edifici
•  Instal·lacions d’energies renovables
•  Actuacions d’adequació funcional i 
tecnològica

Requisits: 
-  Demostrar un índex de morositat igual o 
inferior al 5%
-  Mínim del 50% de l’edifici destinat a 
habitatge. 



procediments i tràmits 
en INSTAL·LACIONS fotoVOLTAIQUES MODEL II:  

FINANÇAMENT COL·LECTIU

amb la col·laboració de

EN AQUEST MODEL S’INCLOUEN ELS ANOMENATS  
CROWDFUNDING I CROWDLENDING

El CROWDLENDING permet a tot tipus 
de persones, tant físiques com jurídiques, 
finançar-se directament per un grup gran 
i divers de persones, sense haver de de-

manar els diners sota les condicions de la 
banca tradicional

1. CROWDFUNDING DE CAPITAL

És una fórmula d’inversió que permet el finançament d’un projecte 
per petits inversors que aporten quantitats de diners a l’equity 

d’una empresa promotora mitjançant l’emissió d’accions o altres 
tipus de valors, a canvi d’un rendiment dinerari. 

És a dir, ofereix a l’inversor un percentatge de la propietat de l’em-
presa on inverteix

Permet obtenir finançament a les PYMES, però no a les persones 
físiques particulars.

2. CROWDLENDING

El crowdlending és un tipus de préstec que concedeix una plurali-
tat d’inversos per al desenvolupament d’un projecte, promogut per 

un tercer, a canvi d’obtenir un rendiment dinerari. 

Permet finançar-se a tot tipus de persones, tant físiques com jurí-
diques (Empreses o autònoms) o comunitats de propietaris. 

Els inversors, doncs, aporten una quantia a canvi d’un interès 
mensual fix, el qual es justifica per la naturalesa de la inversió i la 
importància de la promoció dels inversors en qüestions d’interès 

global com el canvi de model energètic.

El CROWDFUNDING de capital y el CROWDLENDING s’instrumentalitzen a través de les anomenades platafor-
mes de finançament col·lectiu (PFP), que posen en contacte promotors de projectes que demanden fons mitjançant la 
emissió de valors i participacions socials o mitjançant la sol·licitud de préstecs, amb inversors o oferents de fons que 

busquen en la inversió un rendiment.

Requisits: 
- Els inversors esperen obtenir un rendiment dinerari amb el projecte 

- Només es pot demanar en nom propi. 
- El finançament recaptat s’ha de destinar a un projecte concret.

-  No es podrà tenir publicats més d’un projecte del mateix promotor simultàniament a la plataforma
- L’import màxim de captació de fons per projecte no podrà ser superior a 2M€ (es poden fer rondes successives  

fins als 5M€).
Per cada projecte, s’haurà d’establir un objectiu de finançament i un termini màxim per a poder-hi participar.

El CROWDFUNDING és una eina de finançament de projecte a 
través de, l’aportació de equity, de donacions o de donacions amb 

recompensa. Cal diferenciar tres tipus de crowdfunding: 

- CROWDFUNDING DE DONACIONS: Col·lecta de diners 
a través de donacions.
- CROWDFUNDING DE RECOMPENSES: Col·lecta de 
diners per a finançar un projecte a canvi d’una recom-
pensa no dinerària (Exemple: crowdfunding per a la tra-
ducció d’un llibre).
- CROWDFUNDING DE CAPITAL: Finançament per a un 
projecte concret, a través de la fundació o capitalització 
d’una empresa. 

PLATAFORMA DE FINANÇAMENT COL·LECTIU

PROJECTE CONCRET:  
FUNDACIÓ O CAPITALITZACIÓ  

D’UNA EMPRESA

PROJECTE

INVERSOR

INVERSORS

INVERSORS



procediments i tràmits 
en INSTAL·LACIONS fotoVOLTAIQUES MODEL III:  

ARRENDAMENT FINANCER

amb la col·laboració de

LEASING: 

Es tracta d’una transferència de l’ús de béns 
mobles o immobles, adquirits per a aquest 

propòsit d’acord amb les especificacions de 
l’usuari futur, a canvi del pagament periòdic 

de quotes, incloent necessàriament una opció 
de compra, al final del contracte, a favor de 

l’usuari.

Característiques: 

• Ofert únicament per entitats bancàries
• Destinat únicament a les persones jurídi-
ques (empreses o autònoms).
•  El contracte ha d’incloure sempre a opció 
de compra a la seva finalització. 
• El manteniment de la instal·lació és op-
cional
• L’arrendador és el propietari del bé

RENTING

El renting és també una transferencia de l’ús 
d’un bé moble adquirit per a aquest propòsit 
d’acord amb les especificacions de l’usuari 

futur, a canvi d’un pagament periòdic de quo-
tes. El Renting incou el mateniment de les ins-
tal·lacions i no necessàriament ha d’incloure la 

opció de compra al finalizar el contracte. 

Característiques: 

• Ofert per empreses i entitats bancàries
• Destinat a tot tipus de persones
• El contracte inclou el manteniment de la 
instal·lació
• La opció de compra a al finalització del 
contracte és opcional 
• L’arrendador és el propietari del bé

COMPRAVENDA A TERMINIS

El contracte de compravenda a terminis és 
aquell pel qual una de les parts lliura a l’altra 
una cosa tangible i aquesta es compromet a 
pagar per ella un preu determinat, totalment 
o parcialment ajornat, per un període de més 
de tres mesos a partir de la data de la seva 

execució.

Característiques:

• Venedor pot/no ser una entitat financera
• L’ajornament ha de ser superior a 3 mesos
• Propietat del bé és del comprador 
• Si s’inclou reserva de domini: el bé serà 
propietat del venedor fins pagament total. 

L’ARRENDAMENT FINANCER CONSISTEIX EN EL LLOGUER DE BÉNS MOBLES PER UN 
PREU DETERMINAT, QUE POT INCLOURE TAMBÉ EL MANTENIMENT DEL BÉ I LES AS-

SEGURANCES CORRESPONENTS. 

Disposem de dos tipus d’arrendament financer: 

+3 MESOS



procediments i tràmits 
en INSTAL·LACIONS fotoVOLTAIQUES

MODEL IV:  ESE

amb la col·laboració de

1. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
ENERGÈTIC (ESC): 

Contracte segons el qual el consumidor con-
tracta el subministrament eficient d’energia 

transformada a llarg termini (vapor, aigua calen-
ta, fred, etc.).  

El contracte pot incloure: 

- Subministrament i gestió d’energia
- Manteniment, garantia, obres de millora i 
renovació d’instal·lacions
- Inversió i/o finançament de les instal·la-
cions

Els serveis es facturen mitjançant un preu pac-
tat amb antelació. 

La ESE cobra una quota per unitat d’energia 
transformada venuda al client, manté la pro-

pietat dels equips i assumeix el risc del preu de 
l’energia i el rendiment de la instal·lació. 

En aquest tipus de contracte se signen clàusu-
les d’estalvi en €/kWh.

2. CONTRACTE DE RENDIMENT 
ENERGÈTIC (EPC)

Contracte que consisteix en la implantació de 
mesures d’eficiència energética. La inversió es 

recupera a partir dels estalvis generats amb 
aquestes mesures. 

Existeixen dos models de contracte de rendi-
ment energètic:

Contracte EPC  
d’estalvis garantits:

 El client paga 
la inversió en el 

projecte d’eficiència 
energètica. A canvi, la 
ESE li garanteix que, 
amb la implantació 

d’aquestes mesures 
podrà recuperar la 
inversió mes a mes 
gràcies a l’estalvi 

energètic.

Contracte EPC  
d’estalvis compartits: 

La ESE qui finança 
el projecte, i les 

mesures d’eficiència 
implantades es 

paguen a través de 
quotes mensuals.

3. CONTRACTE ENERGÈTIC  
INTEGRAL (5P) 

Aquest model és una combinació entre el model 
ESC i el model EPC. A Espanya, aquest con-

tracte és més conegut pel nom de les 5Ps, per 
les cinc prestacions que comprèn

UNA EMPRESA DE SERVEIS ENERGÈTICS (O ESE) ÉS UNA EMPRESA QUE 
PROPORCIONA SERVEIS ENERGÈTICS O DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

EN LES INSTAL·LACIONS O LOCALS D’UN USUARI I AFRONTA CERT GRAU DE RISC 
ECONÒMIC PER FER-HO. 

Una de les seves característiques principals és que el pagament dels serveis prestats es basarà en 
part o totalment en l’obtenció de millores de l’eficiència energètica en el compliment de rendiments 

convinguts amb el particular. 

Respecte del tipus de contractes que ofereixen aquestes empreses,  
en destaquem els següents:

E+E+ E+E+E+

1. GESTIÓ ENERGÈTICA

2. MANTENIMENT

3 GARANTIA  
TOTAL DELS EQUIPS

4 OBRES DE MILLORA

5 MILLORA DE  
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA



procediments i tràmits 
en INSTAL·LACIONS fotoVOLTAIQUES MODEL V: 

MATCHMAKING

amb la col·laboració de

1. MATCHMAKING ENTRE CONSUMIDORS I INSTAL·LADORS): 

Es tracta de plataformes que connecten els consumidors o particulars que 
volen dur a terme un projecte d’eficiència energètica amb possibles actors 
o empreses de la zona que el podran dur a terme. El matchmaker realitza la 

funció de gestió de la plataforma.

Es pretén així generar noves oportunitats d’inversió així com crear un 
mercat més competitiu i connectar particulars amb actors energètics del 

voltant.

2. MATCHMAKING ENTRE INSTAL·LACIONS  
I POTENCIALS COMPRADORS

En aquesta modalitat, es permet la compravenda d’instal·lacions ja ins-
tal·lades i amb permís d’accés i connexió bé per la seva explotació, bé per 

el seu desmantellament. 

Permet, també, els propietaris d’instal·lacions fotovoltaiques vendre les 
seves instal·lacions connectant-los amb potencials compradors de les 

instal·lacions. 

Addicionalment, a la plataforma, s’inclouen instal·lacions de potència infe-
rior a 100 kW per autoconsum. 

La compra d’aquestes instal·lacions, a un preu clarament inferior al del 
mercat, per tractar-se normalment, d’instal·lacions ja existents i en alguns 
casos, amortitzades, permet als compradors l’adquisició de plaques foto-

voltaiques més econòmiques. 

ELS MATCHMAKERS SON PLATAFORMES DIGITALS QUE CONNECTEN 
PARTICULARS AMB PROFESSIONALS O AMB COMPRADORS POTENCIALS 

VENEDORS. 

En l’àmbit de la rehabilitació energètica i la instal·lació d’energia fotovoltaica, hi podem 
trobar dos tipus, que s’estructuren a través de plataformes digitals de connexió

MATCHMAKER



procediments i tràmits 
en INSTAL·LACIONS fotoVOLTAIQUES MODEL VI: 

FINANÇAMENT ALTERNATIU

amb la col·laboració de

1. COMPRES COL·LECTIVES D’INSTAL·LACIONS: 

Algunes comercialitzadores constituïdes com a cooperatives, tals com Som 
Energia,  organitzen compres col·lectives de persones sòcies de la coope-
rativa de la mateixa zona geogràfica per a contractar de forma conjunta el 

muntatge de instal·lacions d’autoconsum.

És a dir, agrupen un conjunt d’instal·lacions d’autoconsum d’una mateixa 
àrea geogràfica i organitzen un concurs per a que EPCistes hi participin tot 
proposant una oferta pel preu total de l’estudi, assessorament, execució, 

legalització i posada en marxa de totes les instal·lacions que formen el 
conjunt. 

Una vegada es finalitza el concurs d’ofertes i s’acorden els participants, es 
signa un contracte “clau en ma” de muntatge de la instal·lació directament 

amb l’EPCista.

D’aquesta manera, s’aconsegueixen preus més reduïts per a la instal·lació 
de les plantes d’autoconsum, mentre que els EPCistes, alhora, realitzen 

més instal·lacions. 

La oferta de l’EPCista sol incloure la tramitació de bonificacions fiscals, 
subvencions o ajuts públics dels quals es pugui beneficiar la persona 

inscrita en relació amb la seva instal·lació d’autoconsum o qualsevol dels 
elements que en formen part de l’oferta presentada (bateries, carregadors 

de vehicle elèctric, etc.). 

2. VENDA DELS EXCEDENTS D’AUTOCONSUM

També per autoconsum, algunes comercialitzadores ofereixen el finança-
ment de la instal·lació mitjançant el pagament per quotes, que es poden 

compensar amb els excedents de producció que generi la pròpia instal·la-
ció d’autoconsum. 

El finançament ve donat a la factura del consumidor autoproductor. La 
comercialitzadora construeix i instal·la l’equip de generació d’autoconsum 
necessari que proporcionarà estalvis energètics al consumidor associat a 
la instal·lació. Aquests estalvis d’energia, així com la venda dels excedents 
de producció, es descomptaran de la quota mensual que es destini al paga-

ment de la instal·lació. 

El consumidor associat continuarà pagant el mateix preu pel consum 
de l’energia que pagava amb anterioritat a la instal·lació d’autoconsum. 
Finalitzat el pagament, n’obtindrà tots els estalvis nets provinents de la 

instal·lació. 

El finançament de la instal·lació només s’ofereix per a les instal·lacions 
d’autoconsum amb excedents acollida al mecanisme de compensació 

simplificada.

S’INCLOU COM A FINANÇAMENT ALTERNATIU L’UTILITZAT PER LES 
COMERCIALITZADORES PER AL FINANÇAMENT D’INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM. 

Són empreses comercialitzadores d’energia aquelles societats mercantils, o societats cooperatives de 
consumidors i usuaris que, accedint a les xarxes de transport o distribució, adquireixen energia per a 
la seva venda als consumidors, a altres subjectes del sistema o per a realitzar operacions d’intercanvi 

internacional en els termes establerts en la present llei.

Si bé només en relació amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, les empreses comercialit-
zadores ofereixen diferents productes i opcions de finançament d’instal·lacions d’autoconsum: 


