Núm. registre d’entrada:

Núm. d’expedient:

Data d’entrada:

SOL·LICITUD DE DIPÒSIT DE GARANTIA EN EFECTIU PER TRAMITAR L’ACCÉS A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ
D’INSTAL ·LACIONS DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
TITULAR

Nom/raó social:

NIF/CIF:

Domicili:
CP:

Localitat:
Població:

Telèfon/s:
PERSONA QUE
SUBSCRIU

,

Província:
Fax:

Adreça electrònica:

Nom:

NIF:

Concepte en què actua

Si és diferent del
titular

Representant acreditat per escriptura pública
Data d’escriptura:

Núm. protocol:

Notari:
Gestoria (indicau-ne el nom):
Altres interessats (especificau-los):
NOTIFICACIONS

Avisos de notificacions pendents (triau una forma per als avisos de notificacions pendents de l’expedient)
Mòbil:

Adreça electrònica:

Sense avís

Notificacions per correu (les notificacions posteriors a aquest expedient es fan al domicili del titular)
Domicili gestoria

Domicili titular

Nom:

Altre domicili (indicar)
NIF/CIF:

Domicili:
CP:
DADES DE LA
INSTAL·LACIÓ

Població:

Dades de la instal·lació
Denominació de la instal·lació:
Ubicació de la instal·lació:
CP:

Població:

Potència instal·lada (pic en cas fotovoltaica i del generador en altre cas):
OBJECTE

Província:

Província:
kWp o kW

Constitució d’una garantia en efectiu a favor de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per un import equivalent a 40€/kW o kWp de potència instal·lada.
Aquesta garantia es constitueix a efectes del compliment de l’art. 66 bis del Reial Decret 1955/2000, d’1 de
desembre amb la finalitat de l’obtenció d’una autorització d’explotació
La garantia serà cancel·lada per resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat quan el peticionari
obtingui l’autorització de l’explotació definitiva de la instal·lació. El desistiment en la construcció de la
instal·lació, la caducitat dels procediments d’autorització administrativa de la instal·lació o l’incompliment
dels terminis prevists en les autoritzacions preceptives suposaran la pèrdua de la garantia. No obstant això,
la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic pot exceptuar l’execució de la garantia dipositada pel titular
d’una instal·lació si el desistiment en la construcció ve donat per circumstàncies impeditives que no siguin
ni directament ni indirectament imputables a la persona interessada i així fos sol·licitat a aquest òrgan.

DADES ADDICIONALS I OBSERVACIONS

El sotasignat o sotasignada declara, baix la seva responsabilitat, que disposa de capacitat de representació suficient, degudament acreditada segons la legislació aplicable,
per dur a terme la tramitació indicada en l’objecte de la sol·licitud, així com també la veracitat de les dades que s’hi indiquen.
Lloc i data

Signatura

