NOTA INFORMATIVA 27-2018
EL GREMI D’INSTAL·LADORS DE L’ALT PENEDÉS I L’AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA S’ALIEN PER PROMOURE L’ENERGIA FOTOVOLTAICA A LES LLARS
DE VILAFRANCA
Benvolguts Associats,
Us enviem la següent informació relacionada amb un acord que ha arribat el Gremi
d’Instal·ladors de Vilafranca (Alt Penedès) amb l’Ajuntament de Vilafranca. Es tracta d’una
iniciativa per promoure la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les llars. Els instal·ladors
ofereixen un kit amb tres ofertes i l’Ajuntament bonificarà durant cinc anys un 50% de l’IBI
dels habitatges que posin plaques solars.
Amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat més sostenible i cada vegada més autosuficient
energèticament, l’Ajuntament de Vilafranca i l’Associació d’Instal·ladors de l’Alt Penedès han
presentat una campanya que té per objectiu fomentar entre els ciutadans l’ús de plaques
fotovoltaiques per generar electricitat. D’aquesta manera, des del gremi d’instal·ladors
s’oferiran tres paquets diferents que aniran dels 3.825 fins als 6.800 euros i, per la seva
banda, l’Ajuntament gratificarà els ciutadans que facin aquesta inversió bonificant el 50% de
l’IBI durant cinc anys. “Amb una instal·lació fotovoltaica com la que oferim es pot estalviar
d’un 15 a un 40% de consum elèctric i la inversió, tenint en compte l’estalvi de l’IBI que ofereix
l’Ajuntament, es pot recuperar al cap d’entre 3 i 6 anys”, explica Xavier Hill, de l’Associació
Empresarial d’Instal·ladors de l’Alt Penedès.
Les tres ofertes del gremi inclouen l’IVA, l’estudi previ, la instal·lació, la certificació de la
instal·lació i una garantia. També hi ha l’opció de finançar-ho en 36 mesos sense interessos.
Les persones interessades a acollir-se a aquesta campanya han de posar-se en contacte
amb el Gremi d’Instal·ladors de l’Alt Penedès (93 890 27 06 o info@griap.org) que les
informarà sobre les tres ofertes i els facilitarà en contacte de diferents instal·ladors perquè
puguin posar-s’hi en contacte i fer l’estudi previ i el pressupost. A partir d’aquí caldrà demanar
la llicència d’obres a l’Ajuntament (també bonificada) i, finalment, amb la instal·lació ja feta
caldrà demanar a l’Organisme de Gestió Tributària la bonificació corresponent de l’IBI.
Adjuntem enllaç de la notícia: http://lafurapenedes.cat/installadors-i-ajuntament-salien-perpromoure-lenergia-fotovoltaica/
Properament us enviarem més informació sobre els detalls d’aquest acord.
Per a qualsevol dubte o consulta, quedem a la vostra disposició.
Salutacions,
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