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El nombre de llicències per instal·lar plaques solars s’ha multiplicat
per cinc el primer semestre de 2021

Dijous 15 de juliol de 2021

El nombre total d’expedients d’obres sol·licitats també experimenta un
increment, del 70%, respecte els primers sis mesos de l’any passat

Castellar del Vallès ha experimentat durant el primer semestre d’aquest 2021 un
increment substancial dels expedients municipals d’obres. Respecte els primers sis
mesos de l’any 2020, el nombre de sol·licituds de comunicació o llicència ha passat
de 208 a 354, un 70% més. Per tipologia d’obres, l’augment més substancial és el
que fa referència a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, que ha augmentat
un 400%. De gener a juny d’aquest any se n’han sol·licitat fins a 41, 33 mes
respecte el mateix període de l’any anterior.

“Aquesta tendència va en consonància amb la voluntat de l’Ajuntament
d’apostar per les energies netes i amb un estudi que estem realitzant per
determinar el potencial fotovoltaic del municipi”, explica el tinent d’alcalde de
l’Àrea de Territori, Pepe Gonzàlez. I afegeix: “des de fa alguns exercicis que
s’aplica una subvenció de l’IBI del 50% durant tres anys a tots els propietaris
que instal·len plaques solars”. “Ara, els resultats d’aquest estudi ens han de
servir també incrementar aquests ajuts i incentivar encara més l’energia solar
fotovoltaica en habitatges particulars i a la zona industrial”.

Un senyal de reactivació econòmica

L’augment de les sol·licituds d’obres “són un indicador clar de reimpuls de
l’activitat econòmica”, assenyala Gonzàlez. D’una banda “la pandèmia ha
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afavorit que la gent hagi aprofitat per fer més reformes a casa”. Si comparem el
primers semestre de 2020 i 2021, aquests darrers sis mesos s’han tramitat
pràcticament el doble de llicències d’obres menors (de 56 a 107) i un 60% més de
comunicacions prèvies d’obra (de 134 a 215). D’entre les obres menors, a banda de
les plaques solars, també destaca que s’han doblat pràcticament les peticions per
construir piscines (d’11 a 21). D’altra banda, les llicències d’obres majors també
han experimentat un creixement molt notable, passant de 18 a 32 expedients. En
aquest apartat, González explica que “s’han reactivat les promocions d’habitatge
plurifamiliar, un altre senyal inequívoc de recuperació”.

De seguir aquesta progressió, els expedients d’obres podrien superar aquest any les
700 sol·licituds (entre comunicacions prèvies i llicències menors i majors), el que
suposaria un increment del 60% respecte el 2020. En canvi, del 2017 al 2020, els
increments interanuals no van superar en cap cas el 10%.
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