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ENERGIA SOLAR CAPÍTOL 1  Sistemes d’energia solar tèrmica als edificis  
 
 
Article 1 Objecte-. 
 
L’objecte d’aquest capítol es regular l’obligatorietat d’incorporar sistemes de 
captació i utilització d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta, en 
els edificis i construccions situats dins el terme municipal de  Sant Feliu de 
Llobregat, ja siguin de titularitat pública o privada. 
 
 
Article 2 Àmbit d’aplicació 
 
1. Les determinacions d’aquesta ordenança son d’aplicació a aquells supòsits en 
els quals concorrin conjuntament les següents circumstancies: 
 
Quan es realitzi el següent: 

 
A) 
 

– Noves edificacions o construccions, incloent-hi les remuntes de plantes en 
edifici existent. 
 
– Rehabilitació o ampliació dels edificis o les construccions existents. Es 

consideraran rehabilitació o reforma aquelles actuacions que, requerint 
llicencia d’obres, siguin qualificades com a rehabilitació de grau mitja o alt per 
l’Ordenança metropolitana de rehabilitació 

 
– Canvi d’us de la totalitat dels edificis o construccions existents. 
 
– Noves construccions, rehabilitacions parcials o canvis d’us parcials en 
edificacions amb instal·lació d’energia solar tèrmica existents i amb una 
preinstal·lació solar o reserva especifica d’espai per a locals amb us indefinit. 
 
- L’exercici de noves activitats en naus industrials o en edificis d’ús exclusiu o en 
locals en edificis d’ús exclusiu, quan sigui previsible un volum de demanda diària 
d’aigua calenta sanitària i/o aigua calenta necessària per al seu procés productiu 
o de neteja de maquinària i instal·lacions. 
 
- L’exercici de noves activitats  en locals existents en edificis d’ús no exclusiu 
quan sigui previsible un volum de demanda diària d’aigua calenta sanitària 
superior als 50 litres/dia, a 60 graus.  
 
A efectes de determinar l’àmbit d’aplicació es considerarà que una promoció 
formada per diferents edificis amb el mateix o diferent us te consideració de 
promoció única. 



 
 

 
Plaça de la Vila, 1 – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 – 08980 Sant Feliu de Llobregat 

ajuntament@santfeliu.org 

4 

 
B) Que l’ús de l’edificació impliqui la utilització d’aigua calenta sanitària, 

l’escalfament d’aigua de piscines climatitzades, instal·lacions termals, o la 
utilització d’aigua calenta en processos industrials. 

 
 C)  Altres supòsits en concordança amb el Código Técnico de la Edificació 
segons Real Decreto 314/2006 de 17 de març i posteriors modificacions, 
específicament art 1 DB- HE 4; el Decret  21/2006 d’ecoeficiència, o normativa 
sectorial vigent i de referència. Altres lleis complementaries, sectorials o per la 
norma que la modifiqui o la substitueixi, d’acord amb la disposició addicional. 
 
Article 3 Responsables 
 
Son responsables del compliment del que s’estableix en aquest capítol el 
promotor de la construcció o reforma, el propietari de l’immoble afectat i el 
facultatiu que projecta i dirigeix les obres dins l’àmbit de les seves facultats i 
cadascun en l’àmbit de la seva intervenció. També es subjecte obligat el titular de 
les activitats que es portin a terme en els edificis o les construccions que disposin 
d’energia solar, d’acord amb les prescripcions de l’article 126 de la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o de la norma que la modifiqui o la 
substitueixi. 
 
Article 4 Requisits dels sistemes 
 
1. En els edificis afectats pel present capítol s’haurà de dissenyar i executar un 
sistema de producció d’aigua calenta mitjançant energia solar tèrmica amb la 
següent contribució solar mínima: 
 
a) Per a l’escalfament d’aigua calenta sanitària: 

 
Sant Feliu de Llobregat es troba inclosa en la zona climàtica II que estableix el 
Código Técnico de la edificación, compatible amb això s’estableixen els valors de 
contribució solar mínima que s’especifiquen a les taules 4.1 i 4.2 per als diferents 
nivells de demanda d’aigua calenta sanitària a una temperatura de referència de 
60ºC i per als següents casos son els següents: 
 
– General: suposant que la font energètica de suport sigui gasoil, propà, gas 

natural, o altres. 
 
– Efecte Joule: suposant que la font energètica de suport sigui electricitat 

mitjançant efecte Joule. 
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TAULA 4.1  

Demanda diària total en l/dia de 
l’edifici d’aigua calenta sanitària, 
a temperatura de referència de 
60 º per litre 

Contribució solar 
mínima en %  cas 
general 

    
0-10.000  60 
10.000-12.500  65 
> 12.500  70 
 
 
TAULA 4.2  

Demanda diària total en l/dia de 
l’edifici d’aigua calenta sanitària, 
a temperatura de referència de 
60 º per litre 

Contribució solar 
mínima en %  cas 
efecte Joule 

    
0-1.000  60 
1.000-2.000  63 
2.000-3.000  66 
3.000-4.000  69 
> 4.000  70 
    
 
 
b) Per a l’escalfament de l’aigua dels vasos de piscines cobertes climatitzades i 
en instal·lacions  termals: 30%  
 
c) Per a l’escalfament d’aigua en usos industrials de procés, des de la 
temperatura de xarxa fins a 60 ºC: 20%.  
 
d) L’escalfament de piscines descobertes nomes es podrà realitzar amb 
sistemes  d’aprofitament de l’energia solar. 
 
e) En el cas que existeixi mes d’un tipus d’energia auxiliar, s’aplicarà a cada part 
de la demanda el factor de cobertura corresponent a la font de suport. 
 
2. Les instal·lacions  que s’executin en compliment d’aquest capítol d’energia 
solar tèrmica, caldrà que compleixin les consideracions tècniques especificades 
a l’annex 1 de la present Ordenança. 
 
3. En tots els casos les instal·lacions d’energia solar tèrmica han de complir la 
legislació vigent en cada moment i els son d’aplicació, especialment, la Llei 
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21/1992 d’Indústria quant al règim d’infraccions i sancions; el Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques als edificis, RITE, aprovat pel Reial Decret 1027/2007 
de 20 de juliol i modificat pel Real Decreto 238/2013 de 5 d’abril; el Decret 
21/2006, de 14 de febrer, d’ecoeficiència en els edificis, el Código Técnico de la 
Edificació segons Real Decreto 314/2006 de 17 de març i posteriors 
modificacions i les que fan referència a la prevenció i el control de la 
legionel·losi, així com les garanties fixades pel Reial Decret legislatiu 1/2007, de 
16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la 
defensa dels consumidors i usuaris. Altres lleis complementaries, sectorials o 
per la norma que la modifiqui o la substitueixi. 
 
Com a document de treball es recomana seguir la Guia per a la realització de 
projectes d’energia solar tèrmica redactat per APERCA (Associació de 
Professionals de les Energies Renovables de Catalunya. 
 
4. En l’aplicació de les disposicions d’aquesta ordenança s’utilitzaran les 
tecnologies mes adequades a cada cas disponibles al mercat, i adoptant les 
tecnologies mes eficients quan no s’aconsegueixi la contribució solar mínima 
demanada amb l’espai disponible. 
 
Article 5 Requisits formals que cal incorporar als projectes per sol·licitar 
llicències 
 
1. Amb la sol·licitud de la llicencia d’obres i/o de la llicencia d’activitat, caldrà 
lliurar a l’Ajuntament el projecte basic de la instal·lació d’energia solar, amb els 
càlculs analítics escaients per a justificar el compliment dels preceptes d’aquest 
capítol, d’acord amb els següents tràmits: 
 
a) La presentació del projecte es farà preferiblement de per mitjans electrònics 
mitjançant, a fi i efecte de millorar el servei d’informació, de manera que es 
disminueix el temps de tramitació i s’estalvien recursos.  
 
b) El projecte basic de la instal·lació solar estarà subscrit pel tècnic competent, i 
amb el format i els continguts mínims especificats a l’annex 2 de la present 
Ordenança. 
 
c) Una vegada presentada la sol・licitud de la llicencia corresponent, i sempre 
que es produeixi la sol・licitud de l’interessat, els serveis tècnics municipals 
facilitaran un informe relatiu al compliment de les obligacions d’aquest capítol i 
les possibles avantatges fiscals. 
 
d) En cas que posteriorment a la concessió de la llicencia d’obres o de la 
llicencia d’activitat es realitzin modificacions de la instal·lació quant a la 
producció, la contribució solar i la ubicació dels captadors solars s’hauran de 
comunicar a l’Ajuntament per tal que ho autoritzi. 
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2. L’atorgament de la llicencia de primera ocupació, la realització del control 
inicial o l’emissió del comunicat que autoritzi el funcionament de l’activitat 
requerirà, d’acord amb les especificacions de l’annex 1 de la present 
Ordenança, la presentació de la següent documentació: 
 
a) Projecte executiu elaborat per un tècnic competent, incloent-hi la 
documentació complementaria en cas que s’hagués realitzat alguna modificació 
del projecte presentat a l’Ajuntament i autoritzat amb la llicencia corresponent. 
 
b) Assumpció de direcció de l’obra de la instal·lació, visada i signada pel tècnic 
que signa el certificat final. 
 
c) Contracte de manteniment de la instal·lació solar per un mínim de 2 anys, que 
prevegi els requeriments establerts a  l’annex 3, i ajustat a les obligacions de 
l’article 8. 
 
d) Manual d’us de la instal·lació, destinat a informar a l’usuari del funcionament 
de la instal·lació solar tèrmica per optimitzar-ne l’ús. 
 
e) Manual de manteniment de la instal·lació, destinat a l’empresa mantenidora, 
en que s’inclogui a mes del programa de manteniment tota la documentació 
tècnica dels equips instal·lats. 
 
f) Certificat RITE de registre i legalització de les instal·lacions  tèrmiques a 
l’edifici, que inclogui la instal·lació solar tèrmica quan sigui preceptiu. 
 
g) Copia de les garanties dels equips i instal·lació. 
 
h) Certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació, subscrit per 
l’instal·lador autoritzat o pel tècnic director de la instal·lació, quan la seva 
participació sigui preceptiva, en que es declari la conformitat de la instal·lació 
executada amb la llicencia atorgada en el seu dia i amb el contingut mínim 
segons el model de l’annex 4, segellat i registrat per una entitat d’inspecció i 
control acreditada. 
  
i) Per tal que l’Ajuntament pugui sol·licitar i comprovar la informació 
corresponent a l’ús continuat, l’eficàcia de la instal·lació, serà obligatori 
formalitzar la fitxa de monitoratge i seguiment segons annex nº 7. 
 
3. Als efectes de l’apartat anterior, a les instal·lacions solars tèrmiques amb 
superfície d’obertura inferior als 7,1 m2 (potencia nominal inferior a 5 kW) serà 
suficient la presentació d’una memòria tècnica de la instal·lació executada 
acompanyada dels plànols d’emplaçament, planta i secció coberta i esquema de 
principi de la instal·lació a la sol・licitud de llicencia d’obra i/o activitat, i la 
presentació del certificat final i d’especificacions tècniques per a l’atorgament de 
la llicencia de primera ocupació, la realització del control inicial o l’emissió del 
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comunicat que autoritzi el funcionament de l’activitat, essent també recomanable 
incloure-hi un contracte de manteniment i una copia de la garanties dels equips i 
la instal·lació. 
 
Article 6 Protecció del paisatge urbà 
 
1. Com a criteri general, a les instal·lacions  regulades en aquesta ordenança els 
és d’aplicació el que estableix a les  normes urbanístiques del Pla General 
Metropolita, de 8 d’agost de 1988; als articles del 86 al 89 de les ordenances 
metropolitanes d’edificació, de 18 d’abril de 1985 o a les normes que les 
modifiquin o les substitueixin, a fi d’impedir la desfiguració de la perspectiva del 
paisatge o la ruptura de l’harmonia paisatgística o arquitectònica, i  també per tal 
de preservar i protegir els edificis, conjunts, entorns i paisatges inclosos en els 
corresponents catàlegs o plans urbanístics de protecció del patrimoni. 
 
2. Les instal·lacions de captació solar tèrmica s’hauran d’ajustar a les condicions 
d’integració arquitectònica especificades a l’annex .1 de la present Ordenança i 
als criteris establerts per l’Ajuntament de  Sant Feliu de Llobregat. 
 
Article 7 Exempcions 
 
1. Es podrà disminuir l’aportació de la instal·lació de captació solar tèrmica, 
sempre que es justifiqui adequadament amb el corresponent informe, en els 
casos següents: 
 
a. Quan, segons el planejament vigent, l’emplaçament no compti amb suficient 
accés al sol per barreres externes. En aquest cas, caldrà justificar 
adequadament mitjançant un estudi d’ombres i rendiment l’aprofitament del 
màxim accés al sol disponible. 
 
b. En el cas d’edificis rehabilitats, quan existeixin greus limitacions 
arquitectòniques derivades de la configuració prèvia. En aquest cas caldrà 
aprofitar la màxima superfície disponible. 
 
c. Quan no es disposi d’una superfície suficient segons el tipus d’edifici i consum 
previst, calculat tal com s’especifica a l’annex 1. En aquest cas caldrà aprofitar 
la màxima superfície disponible. 
 
d. Quan es cobreixi part de la demanda energètica d’aigua calenta mitjançant 
l’aprofitament de fonts d’energia renovables, processos de cogeneració o fonts 
d’energia residuals o gratuïtes, amb la justificació adequada d’aquest 
aprofitament i la valoració que produeixin un estalvi energètic o una reducció 
d’emissions de diòxid de carboni equivalents a les que s’obtindrien mitjançant la 
corresponent instal·lació solar. En aquest cas la instal·lació solar tèrmica es 
dissenyarà per cobrir la part restant. Caldrà garantir que el sistema proposat 
alternatiu esta contractualment definit. 
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En el cas d’aplicació dins de les màximes possibilitats tècniques de l’energia 
geotèrmica es considerarà  alternativa i substitutòria a la solar tèrmica. 
 
 e. En el cas de substitució total de l’energia solar tèrmica, mitjançant 
aerotèrmia, el proveïment d’energia elèctrica exterior haurà de ser per 
contractació d’electricitat 100% renovable degudament documentada i 
mantinguda segons fitxa periòdica de monitoratge i seguiment segons annex nº 
7. 
 
2. Queden exempts de l’obligatorietat d’una instal·lació solar tèrmica els casos 
següents, sempre que es justifiqui adequadament: 
 
a. Els edificis d’habitatges on nomes sigui possible cobrir fins a un 25% de la 
demanda energètica per aigua calenta sanitària. 
 
b. Els edificis destinats a usos diferents d’habitatges on nomes sigui possible 
cobrir fins a un 25% de la demanda energètica per aigua calenta sanitària, 
sempre que aquest 25% no suposi una demanda d’energia diària superior a 90 
MJ. 
 
c. Els edificis destinats a usos diferents d’habitatges amb una demanda 
d’energia diària per la producció d’aigua calenta sanitària inferior a 20 MJ. 
 
Article 8 Obligacions del titular 
 
El titular de l’activitat, el propietari individual i/o la comunitat de propietaris que 
estiguin dotats de sistemes de captació i utilització d’energia solar tèrmica per a 
la producció d’aigua calenta, ja siguin una instal·lació pròpia o compartida, estan 
obligats a la seva utilització i a fer o contractar les operacions de manteniment i 
les reparacions que calgui, per mantenir la instal·lació en perfecte estat de 
funcionament i eficiència, de manera que el sistema funcioni adequadament 
d’acord amb les prestacions definides al projecte i les instruccions d’us i 
manteniment escaients. 
 
Article 9 Inspecció 
 
1. Els serveis municipals tenen plena potestat d’inspecció en relació amb les 
instal·lació  dels edificis a fi i efecte de comprovar el compliment de les 
previsions d’aquesta ordenança. Les inspeccions podran ser realitzades per 
entitats d’inspecció i control acreditades a aquest efecte per l’Ajuntament de  
Sant Feliu de Llobregat. 
 
2. Un cop comprovada l’existència d’anomalies quant a les instal·lació  i el seu 
manteniment, els serveis municipals corresponents practicaran els requeriments 
corresponents i, en el seu cas, les ordres d’execució que escaiguin per tal 
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d’assegurar el compliment de les disposicions establertes en aquesta 
ordenança. 
 
Article 10 Multes coercitives 
 
L’alcalde podrà imposar multes coercitives, amb independència de les sancions 
que es puguin imposar als infractors, d’acord amb la periodicitat i l’import previst 
a l’article 113 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o a la 
norma que la modifiqui o la substitueixi i a la Llei d’Urbanisme.  
 
 
Capítol 2.  ENERGIA SOLAR Sistemes d’energia solar fotovoltaica als 
edificis  
 
 
Article 11 Objecte 
 
1. L’objecte d’aquest capítol es regular la incorporació obligatòria de sistemes 
d’energia solar fotovoltaica en els edificis i les construccions de titularitat publica 
i privada situats al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, tant per a l’ús 
directe de l’energia elèctrica produïda com per a la seva injecció a la xarxa 
elèctrica, amb intenció de fomentar la utilització d’energies renovables a l’entorn 
urbà. 
 
2. Aquest capítol s’aplicarà sense perjudici de la normativa reguladora de les 
instal·lacions fotovoltaiques pròpiament dites i en especial, no comporta 
modificació de la llicencia ambiental o els tràmits de comunicació prèvia que 
siguin necessaris per a la seva posada en funcionament. 
 
Article 12 Àmbit d’aplicació 
 
Les determinacions d’aquest capítol afecten i seran aplicables en els supòsits en 
els quals concorrin conjuntament les següents circumstancies: 
 
a)En relació amb l’edificació, es produeixi una de les següents situacions: 

 
i. Realització de noves edificacions o construccions segons els usos determinats 
a l’article 14. 
 
ii. Rehabilitació dels edificis o construccions existents. Es considerarà 
rehabilitació o reforma aquelles actuacions que, requerint llicencia d’obres, 
siguin qualificades com a rehabilitació de grau mitja o alt per les ordenances 
metropolitanes de l’edificació. 
 
Les rehabilitacions o reformes en cas que superin els 5000 m2 de superfície 
afectada. 
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iii. Canvi d’us rellevant de l’edifici o les construccions existents i nova legalització 
de l’activitat. Es considerarà un canvi d’us rellevant aquell que afecti mes del 
30% de la superfície útil de l’edifici i impliqui que l’edifici quedi inclòs dins 
d’algun dels casos previstos en l’article 14. A aquests efectes, es consideraran 
conjuntament els canvis d’usos produïts en un període de 4 anys. 
 
b) Que l’ús de l’edificació es correspongui amb algun dels previstos a l’article 

14. 
 
Article 13 Exempcions 
 
1. No obstant el previst en l’article anterior, es podrà eximir totalment o 
parcialment del compliment de les disposicions d’aquest capítol aquells edificis 
on concorri una qualsevol de les següents circumstancies: 
 
a) Edificacions que no comptin amb suficient accés al sol per barreres externes, 
sempre que s’hagi fet el projecte d’obres o rehabilitació de manera que s’aprofiti 
al màxim l’accés permès pel planejament vigent i segons les condicions 
establertes pel Código Técnico de la Edificación. L’obligació d’aprofitament 
òptim no implicarà obligació d’esgotar l’edificabilitat permesa en cada cas. 
 
b) Edificacions preexistents quan existeixin greus limitacions arquitectòniques 
derivades de la configuració prèvia o de la necessitat de preservar elements 
arquitectònics o artístics. 
 
c) Que no sigui possible disposar de superfície suficient per a la instal·lació dels 
sistemes d’energia fotovoltaica. 
 
d) Els edificis de nova construcció nomes podran quedar exempts, totalment o 
parcialment, de l’obligació prevista quan s’acrediti suficientment la impossibilitat 
tècnica o urbanística de preveure en el projecte superfícies aptes per la captació 
solar de dimensions suficients. 
 
e) Edificacions sotmeses a l’obligació de disposar de sistemes de captació 
d’energia solar tèrmica. Aquest supòsit donarà lloc a exempció total d’aquest 
capítol en aquells casos en que les instal·lacions de captació d’energia solar 
tèrmica ocupin la coberta de l’edificació de manera que no quedi lliure una 
superfície mínima de 16 m2 per a la instal·lació de sistemes d’energia solar 
fotovoltaica. 
 
2. L’exempció s’atorgarà, si s’escau, de manera parcial determinant la potencia 
mínima que cal instal·lar, que l’edificació ha d’assumir. L’exempció parcial 
implicarà la reducció de la potencia mínima obligatòria fins a un valor que pugui 
ser assumit segons la dimensió de l’edificació, ates el percentatge d’ocupació 
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possible i la seva disponibilitat d’assolellament particular. Quan la potencia 
màxima que sigui possible instal·lar no arribi a 2 kWp s’atorgarà l’exempció total. 
 
Article 14 Usos afectats 
 
1. Queden subjectes al capítol 2 d’aquesta Ordenança les construccions  que 
estiguin destinades a un o diversos dels usos següents, amb una superfície total 
afectada superior a 5000 m2. 
 
a) Comercial, allotjament o qualsevol altre servei obert al públic no inclòs en 
altres epígrafs d’aquest article 
. 
b) Centres cívics, casals i altres edificis destinats a usos socials. 
 
c) Oficines. 
 
d) Industrial i/o magatzems. 
 
e) Instal·lacions i edificis ocupats per les administracions publiques, en qualsevol 
de les formules de gestió directa o indirecta existents, destinats a qualsevol us. 
 
f) Edificis destinats a centres d’ensenyament. 
 
g) Centres esportius. 
 
h) Centres sanitaris. 
 
i) Aparcaments:  A aquests efectes: 

i. Es consideraran associades a l’activitat d’aparcament les superfícies 
destinades a prestar el servei d’aparcament al públic en regim de tarifa horària, 
pupil·latge o us gratuït. 

ii. Els aparcaments d’us privat quan ocupin mes del 80% de la superfície 
de l’edifici on es trobin. 

iii. Els aparcament d’us privat que no ocupin mes del 80% de la superfície 
de l’edifici s’afectaran proporcionalment als diferents usos que tingui l’edifici. 
 
2. Als efectes de l’apartat anterior, es computaran tant les construccions d’obra 
com els elements fixos de protecció com son pèrgoles i altres elements similars. 
 
3. Als efectes de determinació dels usos d’una construcció, quan cap dels usos 
individualment considerat ocupi la superfície abans indicada per a cada us, 
l’edificació se subjectarà igualment a les disposicions d’aquest capítol quan la 
suma de les superfícies ocupades per usos inclosos en l’apartat 1 d’aquest 
article assoleixi la dimensió exigida a qualsevol dels usos existents. 
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4. Totes les referències mètriques s’entendran sempre respecte a la superfície 
construïda. 
 
5. Quedaran igualment afectats els espais comuns de l’edifici de manera 
proporcional als diferents usos existents. 
 
Article 15 Requisits formals a incorporar als projectes per sol·licitar llicències 
 
1. L’Ajuntament condicionarà l’atorgament de les  llicencies, autoritzacions i 
permisos sobre edificacions o parts i sobre les activitats que s’hi realitzaran a 
l’acreditació del compliment de les disposicions d’aquest capítol. Aquesta 
previsió no afecta les llicencies relatives a equipaments propis de les 
edificacions. 
 
En concret, caldrà acreditar el compliment de les disposicions d’aquest capítol 
en la tramitació de les següents llicencies, autoritzacions i permisos: 
 
a) Llicencia d’obres, comunicació prèvia, o autorització anàloga. 
b) Llicencia, comunicació prèvia, o autorització anàloga de canvi d’ús. 
c) Autorització, comunicació prèvia o llicencia ambiental, llicencia d’obertura 
d’establiments i/o comunicació prèvia a l’inici d’activitat. 
 
2. El previst en aquest article es independent de les llicències, comunicacions 
prèvies o autoritzacions anàlogues i permisos de qualsevol classe que 
requereixi la instal·lació fotovoltaica per a la seva construcció i posada en 
funcionament, les quals queden sotmeses al regim de comunicació prèvia o 
llicencia que, d’acord amb les característiques de la instal·lació, correspongui, 
segons la normativa municipal  
 
El sol·licitant d’aquesta llicencia podrà ser, indistintament, el promotor o 
propietari de l’edifici o una persona o entitat explotadora de la instal·lació o que 
hi tingui dret de propietat o us. 
 
3. En la tramitació de qualsevol llicencia, autorització o permís esmentats en 
l’apartat 1 d’aquest article relacionada amb edificacions que quedin incloses dins 
d’aquest capítol caldrà acreditar el compliment previ dels requeriments o be 
acreditar la futura instal·lació dels sistemes d’energia solar fotovoltaica que 
correspongui, segons el que es disposa en els apartats següents. 
 
La documentació que acrediti el compliment dels requeriments d’aquest capítol 
s’haurà de presentar de la manera i seguint els mecanismes que determini en el 
seu moment l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
 
4. En la tramitació de la llicència d’obres, tots els projectes d’obres de 
rehabilitació o construcció d’edificacions destinades als usos previstos a l’article 
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14 hauran d’incorporar un estudi d’aplicabilitat de les disposicions d’aquest 
capítol que tindrà el contingut següent: 
 
a) En els projectes que quedin inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest capítol, 
l’estudi d’aplicabilitat consistirà en el projecte bàsic de la instal·lació redactat 
d’acord amb els continguts mínims previstos a l’annex 6 d’aquesta Ordenança i 
estarà subscrit per un tècnic competent. 
 
b) En cas de sol·licitud d’exempció total o parcial, l’estudi d’aplicabilitat consistirà 
en un informe emes per un tècnic competent que acrediti i justifiqui suficientment 
el motiu d’exempció al·legat així com el grau d’exempció que se sol·licita, 
indicant, en el seu cas, la potencia màxima que es considera que podrà tenir la 
instal·lació. En cas de sol·licitud d’exempció parcial s’adjuntarà igualment el seu 
projecte bàsic redactat d’acord amb el previst a l’annex 6 d’aquesta Ordenança. 
 
5. En la tramitació de l’autorització o llicencia ambiental, llicencia d’obertura 
d’establiment, comunicació prèvia d’inici d’activitat o llicencia de canvi d’us, 
caldrà acreditar el compliment de les disposicions d’aquest capítol en els termes 
descrits a continuació: 
 
a) En el cas d’existir prèviament una llicencia pendent d’atorgament o en procés 
d’execució on ja s’hagi acreditat el compliment d’aquest capítol, caldrà indicar 
l’expedient on s’hagi complert el previst a l’apartat 4 de l’article 15. 
 
b) En el cas de no haver acreditat el compliment de les disposicions d’aquest 
capítol en el tràmit de qualsevol altra autorització, llicencia o comunicació prèvia 
ni disposar l’edificació de les instal·lacions corresponents ja en funcionament, 
caldrà aportar la documentació indicada en l’apartat 4 de l’article 15. 
 
c) En el cas de disposar ja de l’edificació de la instal·lació d’energia solar 
fotovoltaica que correspongui, ja en funcionament, s’aportarà la següent 
documentació: 
 
i. Document de posada en servei de la instal·lació elaborat segons el previst a 
l’annex 3 del Decret 352/2001, de 18 de desembre i el Decret 147/2009 de 28 
de setembre, aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica 
connectades a la xarxa elèctrica i d’acord amb el Reglament electrotècnic de 
baixa tensió, i aquell altre que resulti aplicable en funció del tipus d’instal·lació, o 
en aplicació d’aquelles normes que modifiquin o substitueixin les esmentades. 
 
ii. Declaració expressa que l’edificació no ha patit modificacions o canvis d’us 
des de la data en que es va atorgar la llicencia segons la qual es va fer la 
instal·lació fotovoltaica que impliquin modificació en les obligacions assumides 
en relació amb aquest capítol i el dimensionament i les característiques de la 
instal·lació existent. En cas d’instal·lacions realitzades per motiu diferent a les 
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obligacions previstes en aquests capítol, s’aportarà l’estudi d’aplicabilitat previst 
a l’apartat 4 de l’article 15. 
 
6. En la tramitació de qualsevol llicencia, autorització o comunicació prèvia 
relacionada amb edificacions que no quedin incloses dins d’aquesta ordenança, 
caldrà adjuntar una memòria justificativa de la no inclusió. 
 
7. L’Ajuntament, en qualsevol moment anterior a la finalització d’un procediment 
d’atorgament d’autorització, llicencia o permís, podrà requerir al sol·licitant 
l’ampliació, esmena o aclariment de la documentació aportada, suspendre la 
tramitació i atorgar el corresponent termini per aportar la documentació 
requerida. 
 
8. Així mateix, quan l’Ajuntament consideri que els criteris al·legats no 
s’adeqüen a les previsions d’aquest capítol, podrà suspendre la tramitació de la 
llicencia i atorgar el corresponent termini per aportar novament la documentació 
prevista en l’apartat 4 de l’article 15. 
 
9. En els casos d’instal·lacions no aïllades que hagin de quedar sotmeses al 
regim previst per a les instal·lacions de producció d’energia en regim especial, el 
compliment de les disposicions d’aquest capítol quedarà sotmès a l’obtenció de 
les autoritzacions legalment previstes, així com a l’efectiva connexió a la xarxa 
de la instal·lació, sense perjudici de poder atorgar la llicència o comunicació 
prèvia d’ocupació corresponent de l’activitat principal. 
 
Article 16 Millor tecnologia disponible 
 
1. En aplicació de les disposicions d’aquest capítol s’utilitzaran les tecnologies 
mes adients a cada cas i disponibles al mercat, adoptant-les en funció de l’espai 
disponible. 
 
2. L’alcalde dictarà les disposicions adients per adaptar les previsions tècniques 
d’aquest capítol als canvis tecnològics que es puguin produir. 
 
Article 17  Requisits de les instal·lacions 
 
1. El sistema que s’ha d’instal·lar haurà de tenir una potencia elèctrica igual o 
superior a com a mínim de 7 Wp (set watts pic) per metre quadrat de sostre 
construït dels usos afectats. 
 
2. Als efectes d’aquest capítol, es defineix com a sostre construït dels usos 
afectats la suma de les superfícies de sostre dels usos afectats pel present 
capítol incloent-hi proporcionalment les zones comunes de l’edifici, i continguts 
en les edificacions construïdes o rehabilitades, ja sigui sostre construït a sobre 
rasant com a sota rasant. 
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3. La potència dels inversors instal·lats serà, com a mínim, el 80% de la potencia 
pic real del generador fotovoltaic. 
 
4. Les instal·lacions podran realitzar-se tant a la coberta de l’edifici com en altres 
elements, mitjançant elements sobreposats o integrats a l’edifici, sempre que la 
normativa urbanística i de paisatge urbà ho permeti. 
 
5. Les instal·lacions hauran de complir els requisits tècnics establerts a la 
legislació vigent i, especialment, aplicar els sistemes de càlcul d’ombres i altres 
valors previstos al Código Técnico de la Edificación, aprovat pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de marc i posteriors modificacions o per aquella norma que la 
modifiqui o la substitueixi. 
 
6. Els elements que componguin el sistema que s’ha d’instal·lar hauran d’estar  
degudament homologats per una entitat legalment habilitada i d’acord amb la 
normativa que sigui d’aplicació en cada moment a les instal·lacions 
fotovoltaiques. 
 
7. Així mateix, en el cas d’instal·lacions no aïllades, hauran de complir els 
requisits que, d’acord amb la legislació aplicable en cada moment, els imposi 
l’empresa distribuïdora. 
 
Article 18 Protecció del paisatge urbà 
 
1. Com a criteri general, a les instal·lacions  regulades en aquesta ordenança els 
és d’aplicació el que estableix a les  normes urbanístiques del Pla General 
Metropolita, de 8 d’agost de 1988; als articles del 86 al 89 de les ordenances 
metropolitanes d’edificació, de 18 d’abril de 1985 o a les normes que les 
modifiquin o les substitueixin, a fi d’impedir la desfiguració de la perspectiva del 
paisatge o la ruptura de l’harmonia paisatgística o arquitectònica, i  també per tal 
de preservar i protegir els edificis, conjunts, entorns i paisatges inclosos en els 
corresponents catàlegs o plans urbanístics de protecció del patrimoni. 
 
2. Les instal·lacions fotovoltaiques s’hauran d’ajustar a les condicions 
d’integració arquitectònica especificades a l’annex 6,2 de la present Ordenança i 
als criteris establerts per l’Ajuntament de  Sant Feliu de Llobregat. 
 
Article 19 Sistema adoptat 
 
1. Serà lliure l’opció entre instal·lacions aïllades i instal·lacions connectades a la 
xarxa. L’opció per un o altre sistema haurà de ser incorporada a l’estudi 
d’aplicabilitat d’acord amb les previsions de l’article 15. 
 
2. Serà lliure l’opció pels titulars de les activitats que es desenvolupin a les 
edificacions objecte d’aquest capítol de ser propietaris i explotadors directes de 
la instal·lació o de cedir-ne la propietat o explotació a un tercer. La cessió a un 
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tercer nomes serà valida i exonerarà l’obligat inicial del compliment posterior de 
les disposicions d’aquest capítol quan el tercer assumeixi de manera expressa 
la totalitat d’obligacions i deures existents, estableixi garanties suficients del seu 
compliment, i des del moment en que la cessió esmentada, el seu contingut i les 
garanties existents es comuniquin a l’Ajuntament. 
 
Article 20 Instal·lació, posta en marxa i manteniment dels sistemes solars 
fotovoltaics 
 
1. La instal·lació del sistema, així com la seva ampliació, modificació, 
manteniment i reparació, hauran de complir la normativa que els sigui d’aplicació 
i disposar de les llicencies, autoritzacions i/o comunicacions prèvies pertinents i 
a mes complir el previst en els apartats següents. 
 
2. Hauran de fer-se per empreses inscrites al Registre d’Empreses Instal·ladores 
Fotovoltaiques segons regula el Decret 352/2001, de 18 de desembre, de 
procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d’energia solar 
fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica, o aquella norma que el modifiqui o 
el substitueixi. 
 
3. Qualsevol modificació d’una instal·lació haurà de ser autoritzada per 
l’Ajuntament als efectes de comprovar que la instal·lació resultant compleix les 
disposicions establertes en aquest capítol i els seus annexs. A aquests efectes, 
per a la modificació de les instal·lacions, prèviament caldrà presentar sol·licitud 
d’autorització, llicència o comunicació prèvia a l’Ajuntament aportant la 
documentació prevista en l’apartat 4 de l’article 15. 
 
Aquesta obligació afectarà, així mateix, aquelles instal·lacions en procés 
d’execució. En aquests casos, l’autorització de la modificació sol·licitada no 
suspendrà la vigència de la llicencia d’obres o una altra autorització, llicencia o 
permís atorgat, sempre que la seva execució no condicioni físicament la 
instal·lació fotovoltaica que cal realitzar, tant en la versió inicialment autoritzada 
com en la versió sotmesa a autorització. 
 
4. El propietari de la instal·lació esta obligat a portar a terme les operacions de 
manteniment, incloent-hi les mesures periòdiques i les reparacions necessàries 
per a mantenir la instal·lació en perfecte estat de funcionament i eficiència, sens 
prejudici del compliment de la normativa de prevenció i control ambiental de les 
activitats, en matèria de controls periòdics i revisions. 
 
5. Totes les instal·lacions han de disposar dels equipaments adequats per tal de 
mesurar l’energia produïda i per comprovar el correcte funcionament del 
sistema. 
 
Article 21 Responsables del compliment del capítol d’energia solar fotovoltaica 
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1. Son responsables del compliment de l’obligació d’instal·lació de sistemes 
d’energia solar fotovoltaica previstos en aquest capítol el promotor de la 
construcció o reforma, el facultatiu que projecta i dirigeix les obres dins l’àmbit 
de les seves facultats, el titular de l’activitat i el propietari de l’immoble afectat. 
 
2. El propietari de l’immoble serà el titular de la instal·lació fotovoltaica, sens 
perjudici de la seva facultat per a cedir-ne  la titularitat i/o explotació de manera 
lliure. No obstant això, en cas d’edificis d’usos mixtos, els titulars que no destinin 
llurs propietats als usos afectats a l’article  14 en el moment de néixer l’obligació 
de procedir a realitzar la 
instal·lació podran optar lliurement per no ser-ne titulars i quedar eximits de 
contribuir a les despeses d’instal·lació i no participant en els resultats de la seva 
explotació. 
 
3. Quan, d’acord amb el previst en aquest article, siguin diverses persones les 
que hagin de complir una mateixa obligació, totes elles respondran 
solidàriament davant  l’ Administració. No obstant això, no es consideraran 
responsables aquelles persones que acreditin que no tenien capacitat legal 
suficient de disposició sobre l’edificació i havien realitzat totes les actuacions 
que calia per a permetre l’adopció dels acords necessaris per al compliment de 
les disposicions del present capítol. 
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Capítol 3. RÈGIM SANCIONADOR    
 
 
Secció primera. Mesures cautelars en matèria d’energia solar tèrmica 
 
 
Article 22 Mesures cautelars en matèria d’energia solar tèrmica 
 
Per acord de l’Alcalde o el regidor delegat son competents per a ordenar la 
suspensió de les obres en allò que afecti la instal·lació dels sistemes de captació 
i utilització d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta, que es 
realitzin incomplint les disposicions d’aquesta ordenança , així com ordenar la 
retirada dels materials o la maquinaria utilitzada per aquest fi, a càrrec del 
promotor pel propietari. 
 
Secció segona. Regim sancionador en matèria d’energia solar tèrmica 
 
Article 23 Infraccions en matèria d’energia solar tèrmica 
 
Son infraccions al regim establert en aquesta Ordenança les previstes a la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, a l’ Ordenança municipal 
d’activitats i de la intervenció integral de l’administració ambiental i la legislació 
de prevenció i control ambiental de les activitats i a la Llei d’Urbanisme, 
aprovada mitjançant el Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei 
d’urbanisme  i en particular, les previstes als apartats següents: 
 
1. Constitueix infracció molt greu no instal·lar el sistema de captació d’energia 
solar tèrmica quan sigui obligatori  d’acord amb el previst en el capítol 1 
d’aquesta ordenança  
 
2. Constitueixen infraccions greus les següents: 
 
a) La realització incompleta o insuficient de les instal·lacions de captació 
d’energia solar que corresponguin d’acord amb les característiques de 
l’edificació i les necessitats previsibles d’aigua calenta, sanitària, d’aigua de 
piscines i instal·lacions termals o d’aigua de procés. 
 
b) La realització d’obres, la manipulació de les instal·lacions o la manca de 
manteniment que suposi la disminució de l’eficiència de les instal·lacions per 
sota d’allò que es exigible. 
 
c) La no utilització del sistema de producció d’aigua calenta mitjançant energia 
solar tèrmica per part del titular de l’activitat que es porti a terme a l’edifici. 
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d) L’incompliment dels requeriments i de les ordres d’execució dictats quan es 
tracti d’actes tipificats com a greus, dictats per assegurar el compliment de les 
disposicions previstes al capítol 1. 
 
3. Constitueixen infraccions lleus qualsevol altre incompliment de les 
disposicions previstes al capítol 1. 
 
Article 24 Sancions en matèria d’energia solar tèrmica 
 
1. A les infraccions establertes a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, esmentades a l'article anterior, els corresponen les sancions 
següents: 
 
a) Per infraccions lleus, multa de fins a 9.000 euros. 
b) Per infraccions greus, multa de fins a 90.000 euros. 
c) Per infraccions molt greus, multa fins 900.000 euros. 
 
2. En cap cas les multes esmentades a l'apartat anterior poden imposar-se per a 
quanties inferiors a 3.000 euros. 
 
3. A les infraccions establertes a la normativa en matèria de prevenció i control 
ambiental de les activitats i a la Llei d'Urbanisme els corresponen les sancions 
determinades en la mateixa, d'acord amb els criteris competencials que s'hi 
estableixin. 
 
4. De conformitat amb el regim general sancionador, a les infraccions previstes 
als apartats 2 i 3 de l'article anterior es a dir greus i lleus, i no contemplades en 
els tres apartats anteriors d'aquesta article, poden ser sancionades amb les 
multes següents: 
 
a) Les infraccions lleus, fins a 750 euros. 
b) Les infraccions greus, fins a 1.500 euros. 
c) Les infraccions molt greus, fins a 3.000 euros. 
 
Secció tercera. Regim sancionador en matèria d’energia solar fotovoltaica 
 
 
Article 25 Infraccions en matèria d’energia solar fotovoltaica 
 
L’incompliment de l’obligació d’incorporar sistemes d’energia solar fotovoltaica o 
la seva incorporació o us deficient quan sigui obligatori d’acord amb les 
previsions del capítol 2 d’aquesta ordenança serà considerat una infracció 
urbanística lleu, greu o molt greu en funció de la tipologia d’edificació i sol en 
que es produeixi la infracció, d’acord amb el previst a al Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. En 
especial, constitueixen infracció els següents actes: 
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A) Son infracció molt greu no instal·lar el sistema d’energia solar fotovoltaica 
quan sigui obligatori d’acord amb el que preveu aquesta Ordenança 
 
B) Son infraccions greus les següents: 
 
1. La realització d’obres, la manipulació de les instal·lacions o la manca de 
manteniment que suposi la disminució de l’efectivitat de les instal·lacions per 
sota del que es exigible. 
 
2. La no utilització del sistema de generació solar fotovoltaic. 
 
3. L’incompliment dels requeriments i de les ordres d’execució dictats quan es 
tracti d’actes tipificats com a greus, dictats per assegurar el compliment de les 
disposicions previstes al capítol 2 d’aquesta ordenança. 
 
C) Son infraccions lleus qualsevol altre incompliment de les disposicions 
previstes al capítol 2 d’aquesta ordenança. 
 
 
Així mateix, constitueix infracció administrativa els incompliments les 
disposicions previstes al capítol 2 d’aquesta ordenança: 
 
a. Son infraccions molt greus la reiteració en la comissió d'una infracció greu en 
el termini de 5 anys. 
 
b. Son infraccions greus: 
 
1. No permetre l’accés a l'interior dels edificis o instal·lacions per parts dels 
agents i inspectors municipals, en exercici de les seves funcions inspectores. 
 
2. Obstaculitzar greument l’acció inspectora de control de compliment del capítol 
2. 
 
3. L’incompliment dels requeriments i ordres d’execució dictats per assegurar el 
compliment del capítol 2 quan no sigui qualificat com a infracció urbanística 
d'acord amb la normativa d’aplicació. 
 
c. Constitueixen infraccions lleus qualsevol altre incompliment del capítol 2 
d’aquesta ordenança no especialment qualificades de greus o molt greus ni 
qualificades com a infracció urbanística d'acord amb la normativa d’aplicació. 
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Article 26 Sancions en matèria d’energia solar fotovoltaica 
 
1. Les sancions que corresponen per la comissió de les infraccions previstes a 
la Llei d'Urbanisme son les següents: 
 
a) Per infraccions lleus, multa de 300 a 3.000 euros. 
b) Per infraccions greus, multa de 3.001 a 30.000 euros. 
c) Per infraccions molt greus, multa de 30.001 a 300.000 euros. 
 
En tot cas, l’import de les sancions s’ha d’incrementar fins a la quantia del 
benefici obtingut pels infractors, si aquest benefici es superior. 
 
2. A les infraccions establertes a la normativa en matèria de prevenció i control 
ambiental de les activitats i a la Llei d'Urbanisme els corresponen les sancions 
determinades en la mateixa, d'acord amb els criteris competencials que s'hi 
estableixin. 
 
3. De conformitat amb el Regim sancionador general, a les infraccions previstes 
als apartats b) i c) es a dir greus i lleus de l'article anterior , i no contemplades 
en els dos apartats anteriors d'aquesta article, poden ser sancionades amb les 
multes següents: 
 
a) Les infraccions lleus, fins a 750 euros. 
b) Les infraccions greus, fins a 1.500 euros. 
c) Les infraccions molt greus, fins a 3.000 euros. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL-.  s’estableix que per a qualsevol referència  
expressa a un text legal, s’entendrà també aplicable a la normativa posterior que 
la modifiqui o derogui. 
 
 
Sant Feliu de Llobregat , 29 de gener 2015 
 
L’Alcalde, 
 
 
Jordi San José Buenaventura 
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ANNEXOS  
 
 
ANNEX 1 Consideracions tècniques relatives a la captació solar tèrmica 
 
1 Càlcul de la demanda 
 
Els paràmetres que cal utilitzar per calcular la demanda energètica per produir aigua calenta son 
els següents: 
 
1. Els valors unitaris de demanda de referència a una temperatura de disseny de 60ºC seran els 
de la següent taula: 
 

Tipus d’ús Litres/dia ACS a 60 º   Unitats 
Habitatges unifamiliars 28  Litres per persona  
Habitatges plurifamiliars 28 Litres per persona 
Hospitals i clíniques  55  Litres per plaça 
Hotel **** 70 Litres per plaça 

Hotel *** 55  Litres per plaça 

Hotel ** 40  Litres per plaça 

Hostals i pensions *  35  Litres per plaça 

Càmpings  40  Litres per emplaçament  
Residències geriàtriques  55  Litres per persona  
Vestuaris/ dutxes col·lectives 21 Litres per servei 
Escoles 4  Litres per alumne  
Casernes 28 Litres per persona 
Fàbriques i tallers 21 Litres per persona 
Oficines 3 Litres per persona 
Gimnasos 21 Litres per usuari 
Bugaderies 3 Litres/quilo de roba 
Restaurants  8  Litres per àpat 
Cafeteries  1  Litres per dinar 
 
 
 
2. Per al cas que s’esculli una temperatura de disseny, es a dir, a l’acumulador final, diferent de 
60ºC, s’haurà d’assolir la contribució mínima corresponent a la demanda obtinguda amb les 
demandes de referència a 60ºC. No obstant això, la demanda que s’ha de considerar a efectes 
de càlcul i disseny, segons la temperatura de disseny escollida, serà la que s’obtingui a partir de 
la següent expressió on: 
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D(T): demanda d’aigua calenta sanitària anual a la temperatura T de disseny. 
Dj(T): demanda d’aigua calenta sanitària per al mes i a la temperatura T de disseny. 
Dj(60ºC): demanda d’aigua calenta sanitària per al mes i a la temperatura de 60ºC. 
T: temperatura de disseny de l’acumulador final. 
Tj: temperatura mitjana de l’aigua freda en el mes j. 
En el cas de locals integrats en edificis en els quals durant el tràmit de sol・licitud de llicencia no 
es conegui llur activitat futura, la instal·lació solar tèrmica corresponent, que s’ha d’afegir a la del 
total de l’edifici, es calcularà tenint en compte la relació següent:  
 
1 m2 de local a 0,25 MJ (0,07 kWh/dia), d’una manera que es puguin preveure els espais i el 
pas d’instal·lacions per la instal·lació solar tèrmica corresponent a una futura activitat que es 
desenvoluparà en aquests locals. 
 
3. Per a altres usos s’utilitzaran els valors contrastats per l’experiència o recollits per fonts de 
reconeguda solvència. 
 
4. En l’ús residencial el càlcul del nombre de persones per habitatge s’haurà de realitzar utilitzant 
com a valors mínims els que es relacionen a continuació: 
 
 
 

 
 
 
5. Addicionalment a la demanda calculada segons el consum d’aigua, s’hauran de tenir en 
compte les pèrdues d’acumulació, distribució i/o recirculació de l’aigua des del mateix punt del 
circuit hidràulic on es realitza l’aportació de l’energia convencional fins als punts de consum 
finals per procedir al càlcul de la demanda total. 
 
La demanda total serà la demanda emprada en el càlcul de la contribució solar. 
 
6. Per al càlcul posterior de la contribució solar anual s’estimaran les demandes mensuals 
prenent en consideració el nombre d’unitats (persones, llits, serveis, etc.) corresponents a 
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l’ocupació plena, llevat d’instal·lacions d’us turístic en les quals es justifiqui un perfil de demanda 
propi originat per ocupacions parcials. 
 
7. Es considerarà com a pertanyent a un únic edifici la suma de les demandes d’aigua calenta 
sanitària de diversos edificis executades dins un mateix recinte, inclosos tots els serveis. 
Igualment, en el cas d’edificis de diversos habitatges o usuaris d’ACS, als efectes d’aquesta 
exigència, es considerarà la suma de les demandes de tots. 
 
8. Els valors mensuals de la temperatura de l’aigua freda, tant si prové de la xarxa publica com 
del subministrament propi, a menys que es pugui provar fefaentment mitjançant certificació 
d’entitat homologada que la temperatura del subministrament es superior, seran els de la 
següent taula. 
 
Gener, 10,27; Febrer, 10,72; Marc, 12,39; Abril, 14,15; Maig, 16,63; Juny, 19,39; Juliol, 20,91; 
Agost, 22,44; Setembre, 21,53; Octubre, 19,07; Novembre, 14,95; Desembre, 11,70; Anual, 
16,18. 
 
9. Els valors de la temperatura de disseny per a l’aigua del vas de les piscines cobertes 
climatitzades seran els establertes al Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE). 
 
2. Irradiació solar 
 
El dimensionament de la instal·lació es farà d’acord amb la irradiació solar rebuda segons 
l’orientació i la inclinació adoptades en el projecte. Els valors de la radiació solar mitjana diària 
sobre una superfície inclinada amb diferents valors de desviació respecte al sud, azimut (en 
MJ/m2 dia), es recullen a l’Atles de Radiació Solar a Catalunya, publicat al setembre de 2001 
per l’Institut Català de l’Energia (www.icaen.net). 
 
Per a la instal·lació de sistemes calculats d’acord amb paràmetres diferents, caldrà justificar les 
dades de la irradiació solar rebuda per qualsevol procediment, analític o experimental, 
científicament admissible. 
 
3. Orientació i inclinació del subsistema de captació 
 
Per tal d’assolir la màxima eficiència en la captació de l’energia solar, cal que el subsistema de 
captació estigui orientat al sud amb el desviament mínim possible i la inclinació respecte a 
l’horitzontal sigui la mateixa que la latitud geogràfica de Sant Feliu de Llobregat. 
 
En els casos que l’orientació i/o la inclinació dels captadors solars s’apartin de l’òptim caldrà 
compensar l’eventual pèrdua amb l’augment de la superfície corresponent per assolir la fracció 
solar mínima corresponent. 
 
4. Integració arquitectònica 
 
Les instal·lacions de captació d’energia solar hauran d’harmonitzar amb el disseny arquitectònic i 
per tant, per evitar impactes visuals negatius, les realitzacions hauran de preveure les mesures 
necessàries per assolir la seva integració a l’edifici. 
 
La instal·lació dels captadors solars es podrà realitzar tant a les cobertes planes, inclinades i a 
les façanes, però sempre harmonitzant amb la composició de la façana i de la resta de l’edifici i 
sense produir un impacte visual negatiu ni resultar lesiva per a la imatge de la ciutat, tot 
respectant la composició arquitectònica de l’edifici, per la qual cosa l’Ajuntament podrà denegar 
o condicionar qualsevol actuació que, en el marc de les normes urbanístiques vigents, 
l’incompleixi. 
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– Quan l’alineació dels captadors solars no es correspon amb cap de les línies principals de 
l’edifici (excepte quan es tracta de cobertes planes). 

–   Quan els captadors solars oculten algun element arquitectònic singular i característic de 
l’edifici. 
 
La instal·lació de canonades, cablejat i altres canalitzacions cal que discorrin per l’interior dels 
edificis o celoberts, llevat que comuniquin edificis aïllats; en aquest cas hauran d’anar soterrades 
o de qualsevol altra manera que minimitzi el seu impacte visual. 
 
Queda prohibit, de manera expressa, el seu traçat per façanes principals, per patis d’illa i per 
terrats, excepte, en aquest darrer cas, en trams horitzontals fins a assolir els muntants verticals, 
llevat que s’acompanyin en el projecte, de manera detallada, solucions constructives que 
garanteixin la seva adequada integració en l’estètica de l’edifici. 
 
5. Sistema de control 
 
Totes les instal·lacions que s’executin en compliment d’aquesta Ordenança hauran de disposar 
dels aparells adequats de mesura i control –temperatures, cabals, pressió que permetin 
comprovar el funcionament normal del sistema. 
 
Als habitatges s’haurà d’instal·lar obligatòriament un aparell de mesura de la temperatura de 
l’aigua calenta escalfada amb energia solar a fi que l’usuari tingui informació sobre l’aportació 
d’energia solar al seu habitatge i pugui adequar els seus hàbits de consum d’aigua calenta als 
moment de màxima aportació solar. 
 
Tota instal·lació de captació solar tèrmica amb una superfície d’obertura superior als 7,1 m2 
(potencia nominal superior a 5 kW) haurà de disposar, com a mínim, d’un comptador de l’energia 
tèrmica aportada per la instal·lació solar als punts de consum final. 
 
En el cas d’instal·lacions solars tèrmiques que donin servei a mes d’un usuari, com es el cas 
d’edificis d’habitatges plurifamiliars, s’haurà de deixar una previsió en el tram de connexió a cada 
habitatge, accessible des de l’exterior de l’habitatge, amb l’objecte que sigui possible instal·lar 
posteriorment un aparell de mesura de l’energia tèrmica produïda per la instal·lació solar. No 
obstant això, continuarà existint l’obligatorietat d’instal·lar com a mínim un comptador de 
l’energia tèrmica aportada a un dels usuaris. 
 
 
ANNEX 2 Continguts del projecte basic de les instal·lacions d’energia solar 
tèrmica 
 
 El projecte basic de les instal·lacions d’energia solar tèrmica haurà de tenir els següents 
continguts mínims: 
 
– Descripció de l’ús, programa funcional, etcètera. 
– Dades de consum d’aigua calenta. 
– Demanda d’energia tèrmica. 
– Superfície de captació solar de la instal·lació projectada. 
– Nombre, tipus i corba de rendiment dels captadors. 
– Ubicació, inclinació i orientació del camp de captadors. 
– Descripció de la instal·lació, indicant el tipus i capacitat total d’acumulació, la font d’energia de 
suport i adjuntant 
l’esquema de principi. 
– Energia solar tèrmica aportada. 
– Contribució solar anual. 
-  Rendiment mitja anual. 
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-  Previsió de sobreescalfaments i elements dissipadors 
– Pressupost de la instal·lació. 
 
També s’haurà d’adjuntar a la memòria el següent: 
– Taula amb els càlculs realitzats sobre base mensual, especificant la demanda, l’ aportació 
solar i la fracció solar. 
– Plànol de l’emplaçament. 
– Planta i secció on es vegi la instal·lació i posició dels captadors solars. 
- Taula amb els càlculs realitzats sobre base mensual. 
 

 

 
 
- Solució proposada per dissipació dels excessos de producció de l’estiu. 
- Pla de vigilància  
- Pla de manteniment preventiu. 
 
 
 
 
ANNEX 3 Manteniment de les instal·lacions d’energia solar tèrmica 
 
Des del moment de la posada en marxa de la instal·lació i la seva recepció provisional, el titular 
en aquell moment ha de realitzar les funcions de manteniment, sense que puguin ser 
substituïdes per la garantia de l’empresa instal·ladora. 
 
A fi de garantir la realització d’aquest manteniment s’haurà de lliurar un contracte de 
manteniment de la instal·lació solar per un mínim de 2 anys. 
 
El manteniment haurà d’estar realitzat per empreses mantenidores o per mantenidors 
degudament autoritzats per l’administració corresponent. 
 
En el cas d’instal·lacions d’energia solar tèrmica amb superfície d’obertura inferior a 7,1 m2 
(potencia nominal inferior a 5 kW) no serà necessari lliurar el contracte de manteniment. Podrà 
ser realitzat pel propi titular segons les instruccions del fabricant dels equips components i/o 
l’instal·lador. El manteniment haurà d’incloure un pla de vigilància i un pla de manteniment 
preventiu. 
 
 

1. Pla de vigilància 
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El pla de vigilància es refereix bàsicament a les operacions que permetin assegurar que els 
valors operacionals de la instal·lació siguin correctes. Es un pla d’observació dels paràmetres 
funcionals principals, per verificar el correcte funcionament de la instal·lació. 
 
Tindrà l’abast descrit a la següent taula: 
 
 

 
 
 
Sense prejudici de les operacions de manteniment assenyalades per aquesta o altres 
normatives, s’haurà de complir amb els criteris i especificacions dels Pla de Vigilància i el Pla de 
Manteniment que estableix l’apartat 4 del document HE4 del Código Técnico de la Edificación. 
 
 
 

2. Pla de manteniment preventiu. 
 
Son operacions d’inspecció visual, verificació d’actuacions i altres, que aplicades a la instal·lació 
hauran de permetre mantenir dins de límits acceptables les condicions de funcionament, 
prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació. 
 
El manteniment implicarà, com a mínim, una revisió anual de la instal·lació per a 
instal·lacions amb una superfície d’obertura inferior a 20 m2 (potencia nominal inferior a 
14 kw) i una revisió cada sis mesos per a instal·lacions amb una superfície d’obertura 
superior o igual a 20 m2 (potencia nominal superior o igual a 14 kW). 
 
El pla de manteniment s’haurà de realitzar per personal tècnic especialitzat que conegui la 
tecnologia solar tèrmica. La instal·lació tindrà un llibre de manteniment en el qual es reflecteixin 
totes les operacions realitzades així com el manteniment correctiu. 
 
El manteniment haurà d’incloure totes les operacions de manteniment i substitució d’elements 
fungibles o desgastats per l’ús, necessàries per a assegurar que el sistema funcioni 
correctament durant la seva vida útil. 
 
A continuació es descriuen de manera detallada les operacions de manteniment que hauran de 
realitzar-se en les instal·lacions d’energia solar tèrmica per a producció d’aigua calenta, la 
periodicitat mínima establerta (en mesos) i observacions en relació amb les prevencions que cal 
observar. 
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Per a les instal·lacions menors de 20 m2 es realitzaran conjuntament en la inspecció anual les 
tasques del pla de manteniment que tenen una freqüència de 6 i 12 mesos. No s’inclouen els 
treballs propis del manteniment del sistema auxiliar. 
 
 
 
 
ANNEX .4 Certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació solar 
tèrmica 
 
L’atorgament de la llicencia de funcionament, d’ocupació o llicencia equivalent que autoritzi el 
funcionament de l’activitat i l’ocupació de l’edificació en finalitzar les obres requerirà la 
presentació d’un certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació solar tèrmica, 
subscrit per l’instal·lador autoritzat i el tècnic director de la instal·lació, quan la seva participació 
sigui preceptiva, on es declari la conformitat de la instal·lació executada amb la llicencia 
atorgada en el seu dia, amb contingut mínim segons el model adjunt. 
 
Aquest certificat haurà de ser segellat i registrat per una entitat d’inspecció i control, acreditada. 
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ANNEX 5 Definicions  
 
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per: 
 
a) Rehabilitació: actuació que comporta obres en els elements del cos de l’edificació i que, 
afectant l’estructura o no,afecten conjuntament les instal·lacions i els equipaments comuns, i la 
redistribució d’espais, qualificats com a rehabilitació de grau mitja o alt per les ordenances 
metropolitanes de l’edificació. 
 
b) Constructor: es l’agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís 
d’executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les obres amb 
subjecció al projecte i al contracte. 
 
c) Promotor: qualsevol persona física o jurídica, publica o privada, que, individualment o 
col·lectiva, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres 
d’edificació per si mateix o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 
 
d) Tècnic facultatiu: es l’agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte i/o dirigeix les obres d’instal·lació del 
sistema de captació d’energia solar. 
 
e) Titular de l’activitat: la persona física o jurídica que posseeix les instal·lacions on s’exerceix 
l’activitat i deté el poder decisori sobre la seva explotació tècnica i econòmica. 
 
f) Empresa instal·ladora: aquella legalment establerta que, incloent al seu objecte social les 
activitats de muntatge i reparació de les instal·lacions objecte d’aquesta Ordenança, es troba 
inscrita al registre corresponent com a empresa instal·ladora i disposa del certificat corresponent 
emes per l’òrgan competent. 
 
g) Empresa mantenidora: aquella legalment establerta que, incloent al seu objecte social les 
activitats de manteniment i reparació de les instal·lacions objecte d’aquesta Ordenança, es troba 
inscrita al registre corresponent com a empresa mantenidora i disposa del certificat corresponent 
emes per l’òrgan competent. 
 
h) Contribució solar anual: es la fracció percentual entre els valors anuals de l’energia solar 
aportada a la demanda i la demanda energètica total anual d’aigua calenta, obtinguts a partir de 
valors mensuals. 
 
i) Superfície d’obertura de captació solar instal·lada: màxima projecció plana de la superfície del 
captador transparent exposada a la radiació solar incident no concentrada. 
 
j) Llicencia d’activitat, autorització o comunicació prèvia a efectes de la present Ordenança 
s’entén com a aquella tramitació necessària per a realitzar un o diversos dels actes subjectes a 
llicencia autorització o comunicació prèvia als quals es refereix la Ordenança municipal 
d’activitats i la llei d’intervenció integral de l’administració ambiental, o norma que la substitueix.  
 
k) Demanda energètica total: la demanda energètica total es l’energia que requereix el sistema 
per poder subministrar la demanda d’aigua calenta als usuaris. Es a dir, la demanda calculada 
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segons el consum d’aigua, mes les pèrdues d’acumulació, distribució i/o recirculació de l’aigua 
des del punt del circuit hidràulic on es realitza l’aportació de l’energia convencional fins als punts 
de consum finals. 
 
l) Energia aportada a demanda: l’energia aportada a demanda es l’energia produïda al camp de 
captadors menys les pèrdues tèrmiques inherents al circuit hidràulic des del camp de captadors 
fins al punt hidràulic on es realitza l’aportació de l’energia convencional. 
 
 
ANNEX 6 Energia solar fotovoltaica:  
 
1 Contingut del projecte basic de la instal·lació. 
 
Es defineix com a projecte basic la documentació que defineix, tant en l’àmbit tècnic com 
estructural, el sistema fotovoltaic i la seva relació arquitectònica amb l’edificació; per tant, el 
projecte basic haurà d’incloure, com a abast mínim, els següents punts: 
 
– Direcció i emplaçament de la instal·lació fotovoltaica. 
– Normativa considerada. 
– Fitxa de les característiques tècniques de la instal·lació solar: potencia nominal, voltatge 
nominal, connexió amb escomesa monofàsica/trifàsica, estimació de la producció anual 
d’energia, tipus d’integració arquitectònica: com pot ser sobre terrat pla/vertical en 
façana/pèrgola en àrea enjardinada, potencia instal·lada de plaques fotovoltaiques, nombre de 
mòduls fotovoltaics total i potencia unitària per mòdul, nombre de subcamps fotovoltaics i 
nombre de plaques fotovoltaiques instal·lades en sèrie per cada subcamp, inclinació, orientació, 
superfície total de mòduls fotovoltaics, nombre d’inversors, potencia nominal dels inversors, 
voltatge nominal dels inversors, inversors monofàsics/trifàsics, nombre de subcamps en paral·lel 
per inversor, inversors per interior/exterior. 
 
–  Els càlculs analítics escaients per a justificar el compliment d’aquesta Ordenança. 
– Estimació mensual de la producció d’energia elèctrica (esmentant la metodologia i les 
consideracions climàtiques utilitzades) i estimació econòmica de la venda d’electricitat generada. 
– Especificacions tècniques dels equips, incloent-hi les dades de rendiment. 
– Plànol general de l’edifici en planta, en alçat i secció amb la ubicació de la instal·lació 
fotovoltaica i la ubicació dels seus equips principals. 
– Fotografies (18 x 24) que reflecteixin l’estat original de l’espai sobre el qual es pretén col·locar 
la instal·lació, acompanyades de fotografies (18 x 24) que reflecteixin l’edificació en relació amb 
els espais contigus. 
– Fotomuntatge (18 x 24) de l’efecte final de la instal·lació en les vessants següents: situació 
concreta en la construcció, visió des dels diversos punts del carrer i visió integrada amb els 
edificis o espais annexos. 
– Plànol de la solució estructural del sistema fotovoltaic i la seva relació 
arquitectònica/estructural amb l’edificació. 
– Esquema unifilar del sistema fotovoltaic i la interconnexió amb l’’empresa elèctrica 
subministradora. 
– Pressupost estimatiu de la instal·lació. 
- Pla de vigilància. 
- Pla de manteniment. 
- Pla de monitoratge i seguiment de la instal·lació. 
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2 Integració arquitectònica 
 
Les instal·lacions de captació d’energia fotovoltaica hauran d’harmonitzar amb el disseny 
arquitectònic i per tant, per evitar impactes visuals negatius, les realitzacions hauran de preveure 
les mesures necessàries per assolir la seva integració a l’edifici. 
 
La instal·lació dels captadors fotovoltaics es podrà realitzar tant a les cobertes planes, inclinades 
i a les façanes, però sempre harmonitzant amb la composició de la façana i de la resta de 
l’edifici i sense produir un impacte visual negatiu ni resultar lesiva per a la imatge de la ciutat, tot 
respectant la composició arquitectònica de l’edifici, per la qual cosa l’Ajuntament podrà denegar 
o condicionar qualsevol actuació que, en el marc de les normes urbanístiques vigents, 
l’incompleixi. 
 
– Quan l’alineació dels captadors fotovoltaics no es correspon amb cap de les línies principals 

de l’edifici (excepte quan es tracta de cobertes planes). 
–   Quan els captadors solars oculten algun element arquitectònic singular i característic de 
l’edifici. 
 
La instal·lació de cablejat i altres canalitzacions cal que discorrin per l’interior dels edificis o 
celoberts, llevat que comuniquin edificis aïllats; en aquest cas hauran d’anar soterrades o de 
qualsevol altra manera que minimitzi el seu impacte visual. 
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ANNEX 7 MONITORATGE I SEGUIMENT POSTERIORS DE LES INSTAL·LACIONS  
 
 
La comprovació del compliment de la reglamentació és un element imprescindible 
per garantir la consecució dels objectius establerts d’aprofitament solar. Però en el 
cas de l’energia solar la pèrdua de la producció solar és un malbaratament i una 
debilitat respecte a la necessitat de reducció de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. 
 
Cal aplicar eines que possibilitin la consolidació d’un seguiment d’instal·lacions 
solars existents, el seu real aprofitament energètic i eficàcia de producció, la ràpida 
detecció d’avaries i reparació, així com la previsió de l’amortització tècnica i 
substitució per equips nous i mes eficients, amb informació fidedigne sobre el seu 
estat de funcionament és el seguiment de les mateixes. 
 
 
La comunicació electrònica del manteniment obligatori la vigilància i seguiment de 
les instal·lacions així com la monitorització dels sistemes  solars son eines que han 
de facilitar el donar compte del compliment de les normes de les instal·lacions. 
 
 
La informació que es detalla podrà ser requerida per l’Ajuntament pel seu 
seguiment, control i compliment, però es fomenta la comunicació voluntària de les 
incidències rellevants o canvis que es produeixin en la gestió de les instal·lacions i 
en funció de l’escala i grandària d’aquestes es recomana sobre tot en instal·lacions 
fotovoltaiques establir sistemes de monitoratge i emissió de dades consultables i 
transmissibles via web per facilitar el seguiment i control de les instal·lacions, 
garantir la durabilitat i producció a mig i llarg termini. 
 
A tal efecte es consideren replicables sistemes de seguiment on line i de 
monitorització que ja existeixen en el mercat  tipus Xarxa Solar Fotovoltaica de 
Catalunya 
 
Amb l’ànim de simplicar la documentació a complimentar en la gestió del 
manteniment i seguiment de les instal·lacions, es considera adient fer concordar les 
dades a requerir amb les que estableixen per les normatives corresponents, es a dir 
les que estableix: 
 
 
El Certificat anual de manteniment  segons RITE  per les instal·lacions tèrmiques. 
 
En el cas de substitució de la captació solar tèrmica per aerotèrmia, el contracte de 
subministrament d’energia 100% renovable. 
 
Fitxa de lectures periòdiques dels comptadors d’energia produïda en els casos 
d’energia solar tèrmica i solar fotovoltaica. 
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FITXA DE SEGUIMENT DE LA PRODUCCIÓ EFECTIVAMENT PRODUIDA 
SOLAR TÈRMICA 

 
Es proposa anar convertint les dades d’energia produïda en unitats de CO2. 
 
 
FITXA DE SEGUIMENT DE LA PRODUCCIÓ EFECTIVAMENT PRODUIDA 
SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
 Producció 

esperada Kwh. 
Producció real 
Kwh. 

Energia 
Autoconsumida 
Kwh. 

 
Abocada a 
xarxa  

Gener     
Febrer     
Març     
Abril     
Maig     
Juny     
Juliol     
Agost     
Setembre     
Octubre     
Novembre     
Desembre     
TOTAL      
     
Es proposa anar convertint les dades d’energia produïda en unitats de CO2. 
 


