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oficial 
Sessió 3.2. Autoconsum fotovoltaic en edificis municipals
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Gener 2012: Reial Decret-Llei 1/2012

Octubre 2015: Reial 
Decret 900/2015
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Abril 2019: Reial Decret 244/2019
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Suport als municipis per a la realització d'instal·lacions FV
en equipaments municipals:

• Suport tècnic “convencional”:
• Mapa del potencial de FV
• Inventari d'instal·lacions municipals
• Redacció de projectes executius

• Suport econòmic

• Comunicació i divulgació

• Projectes “innovadors”:
• Aprenem el sol
• Finançament col·lectiu instal·lacions FV municipals
• Renovables per tothom
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Cartografia disponible al SITMUN: 
• Mapa de potencial FV dels 

equipaments municipals a la 
Província

• Inventari d’instal.lacions de FV 
municipals actualitzat

http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio3.jsp

• Via Accés públic
• Visor Medi Ambient: 

Transició energètica
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Redacció de projectes executius de FV. 
100% cost assumit per Diputació

• 2019: 43 redactats
• 2020: 47 en redacció 
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Suport econòmic per a la execució de FV:

• Període 2015-2017: hem finançat el 100% de 30 instal·lacions a 30 
municipis per valor de 500.000€.

• En marxa un projecte FEDER: 37 instal·lacions a 37 municipis. 1M€. 
Potencial de 500 kW instal·lats. Licitació 1r semestre 2020.

• En breu es publicarà una convocatòria de subvencions per FV 
municipals. Import aproximat 800.000 €.
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Comunicació i divulgació:
• Cicle de seminaris sobre transició energètica local.
• Reunions i jornades del Grup de treball d’energia sostenible de la Xarxa

PASSAT TOT A ENTORN VIRTUAL !
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APRENEM EL SOL. Instal·lacions FV en escoles amb el cofinançament de les AFA:
• Retorn de la inversió a l’AFA amb espècies (material, activitats) en base al % finançat 
de la FV  i l’estalvi equivalent..
• DIBA ofereix al municipi/escola: projecte executiu de la FV i material didàctic per 
mestres i alumnat. 
• Primers casos d'èxit: Escola Simeò Rabasa (Martorelles) i Escola Sant Vicenç (Mollet 
del Vallès).

https://www.diba.cat/es/web/mediambient/a-prenem-el-sol
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Instal·lacions FV en equipaments municipals 
finançades per la ciutadania del municipi. 

En curs: Estudi jurídico-tècnic sobre instal·lacions d’energia solar 
fotovoltaica amb participació ciutadana en equipaments públics
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Renovables per tothom: Que ningú es quedi enrere en la transició energètica
Redacció de projectes executius per habitatges públics de lloguer. La FV permet 
reduir el cost energètic dels habitatges, el cost energètic dels consums comunitaris,  i 
per tant la seva vulnerabilitat energètica.
Primers projectes:

• Sant Julià de Vilatorta (Agència Catalana de l’Habitatge).
• Manresa (FORUMSA)
• Terrassa (SM Habitatge Terrassa SA)
• Sabadell (VIMUSA)
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4 IDEES CLAU
 Pacte dels Alcaldes/ses

Municipis petits

 Eficiència energètica

 Ciutadania
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Gràcies per la vostra paciència i 
energia!energia!

sarragamf@diba.cat
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