ARA ÉS EL MOMENT
SOLAR BARCELONA

ESTALVIA DINERS A
LA FACTURA ALHORA QUE
CONTRIBUEIXES A COMBATRE
EL CANVI CLIMÀTIC
Per a més informació:

barcelona.cat/momentsolar

PARTICIPA EN LA GENERACIÓ
D’ENERGIA SOLAR AL TEU EDIFICI
I ESTALVIA DINERS A LA FACTURA

QUÈ ÉS MOMENT SOLAR BARCELONA?
Moment Solar Barcelona és una campanya que busca aprofitar els terrats de la
ciutat per generar energia.
Ara hi ha l’oportunitat de convertir els edificis en petites centrals generadores
que produeixin gran part de l’energia que consumeixen aprofitant l’energia del
sol. Amb l’energia generada a la coberta d’un edifici es pot arribar a cobrir al voltant d’un 25% del consum elèctric de les llars.

PER QUÈ ARA ÉS EL MOMENT?
L’energia és més cara que mai. Generar la nostra pròpia energia aprofitant
el sol ara és una gran oportunitat i permet estalviar diners i, a més, donar
estabilitat al cost energètic de la llar.
Ara hi ha ajuts a la inversió via subvencions, finançaments específics i
bonificacions fiscals (es bonifica el 50% de l’import de l’IBI durant 3 anys i el
95% de l’ICIO), que fan la instal·lació més viable i interessant (s’amortitza en
2 o 3 anys).
Hi ha més consciència ambiental i un interès creixent per les renovables.
Cada vegada hi ha més casos d’èxit d’instal·lacions de generació a la coberta
dels edificis residencials de la ciutat que generen més interès a Barcelona.

L’energia del sol és d’origen net i de proximitat. Actualment, les tecnologies renovables són més que mai eficients i assequibles a la ciutadania, i especialment
les instal·lacions de generació fotovoltaica.

QUIN ÉS EL PROCÉS? MOMENT SOLAR T’HO POSA FÀCIL:
Et venim a informar a casa teva.

Per tant, ara és el MOMENT de sumar-se a l’acció i aprofitar el sol! T’hi vols sumar? No cal que ho facis sol, t’hi acompanyem!

Et fem un estudi de potencial de generació a la coberta del teu edifici i, si
hi estàs interessat/da, et fem un projecte concret per a casa teva.

L’Ajuntament de Barcelona signa un conveni amb el Gremi d’Instal·ladors de Barcelona i el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida per oferir acompanyament a les comunitats de propietaris de la ciutat per fer realitat
instal·lacions de generació d’energia a la coberta durant tot el procés, des de la
informació inicial fins a l’execució i el manteniment de la mateixa.

T’ajudem a finançar-ho o a buscar els recursos per fer-ho possible.
Et resolem dubtes.
T’oferim acompanyament i assessorament en tot el procés.

ESTÀS INTERESSAT/DA A SUMAR-TE AL
MOMENT SOLAR BARCELONA?
Vols saber quin potencial té la teulada de casa teva i que un/a professional del
sector et faci un pressupost? Envia’ns un correu a momentsolar@bcn.cat.
Envia’ns informació de casa teva (adreça…), i et farem un estudi personalitzat
de potencialitat de la coberta de casa teva i ens posarem en contacte amb tu.
Per a més informació: barcelona.cat/momentsolar.

