
Actuació: 

INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR 

Descripció de les obres subvencionables: 

Actuacions que impliquin la reducció del consum energètic provinents de fonts no renovables o 
de la xarxa d'energia convencional mitjançant sistemes de captació solar. Captadors tèrmics 
per a la producció d'aigua calenta, captadors fotovoltaics per a la generació d'electricitat i 
actualització d'elements obsolets. 

Percentatge subvencionable: 50% del pressupost protegible. 

Topall: el més restrictiu de 3.500€/habitatge ó 60.000€ /edifici. 

Ampliació de percentatges sobre el pressupost protegible de l'actuació: 

+5% materials baixa petjada ecològica, incrementant el topall 5.000€ 

Subvenció màxima: 55% 

Topall màxim: 65.000€ 

Documentació específica: 

Per a les instal·lacions solars tèrmiques: presentar els certificats d'homologació dels captadors 
solars tèrmics i contracte de manteniment i certificat RITE o butlletí de l'instal·lador. 

Per a les instal·lacions solars fotovoltaiques: presentar la declaració de conformitat. 

Per a les instal·lacions on se substitueixi una caldera centralitzada de gasoil per una caldera 
centralitzada d'alta eficiència (no biomassa) amb marcatge CE i rendiment nominal estacionari 
igual o superior al 98% (condicions PCS, funcionament a potència nominal i temperatura 
promig de l'aigua en caldera igual o superior a 70ºC), en les que el sistema d'evacuació de 
fums compleixi els requisits d'emissions exigits pel Títol 2 de l'Ordenança de Medi Ambient de 
Barcelona, sobre Protecció de l'Atmosfera, i que tingui suport de solar tèrmica: presentar els 
certificats d'homologació de la caldera i dels captadors solars tèrmics. 

Condicions tècniques: 

S'hauran de complir els criteris establerts a la guia d'aplicació dels criteris per a la integració 
arquitectònica i paisatgística d'instal·lacions solars. 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97839/4/document%2817%29.p
df  

En tots els casos cal garantir la seguretat estructural i funcional a la coberta. 

En tots els casos, compromís de la propietat de permetre la inspecció de les obres realitzades 
durant els quatre anys posteriors a la finalització de les obres. 

En cas de noves instal·lacions solars tèrmiques o condicionament o millora d'instal·lacions 
solars tèrmiques existents, cal complir els requisits següents: 

Complir la normativa vigent pel que fa al dimensionat d'instal·lacions de generació solar 
tèrmica, reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) i resta de normativa de 
referència. 

Contracte de manteniment d'una durada de quatre anys prorrogables tàcitament. El contracte 
de manteniment ha d'incloure un servei d'atenció a incidències, el manteniment normatiu 
(inclou monitoratge) i un informe anual del funcionament de la instal·lació. En el cas que ho 
requereixi el consorci, s'han de presentar aquestes dades. 

En el cas de noves instal·lacions solars fotovoltaiques, cal complir els requisits següents: 

Complir la normativa vigent referent pel que fa a la connexió d'instal·lacions fotovoltaiques. 



Contracte de manteniment d'una durada de quatre anys prorrogable tàcitament. El contracte de 
manteniment ha d'incloure un servei d'atenció a incidències, el manteniment normatiu (inclou 
monitoratge), un seguiment periòdic i un informe anual del funcionament de la instal·lació. En 
el cas que ho requereixi el Consorci, s'han de presentar aquestes dades. 

En el cas de caldera centralitzada de gasoil per una caldera centralitzada d'alta eficiència (no 
biomassa) amb marcatge CE i rendiment nominal estacionari igual o superior al 98% 
(condicions PCS, funcionament a potència nominal i temperatura promig de l'aigua en caldera 
igual o superior a 70ºC), en les que el sistema d'evacuació de fums compleixi els requisits 
d'emissions exigits pel Títol 2 de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, sobre Protecció 
de l'Atmosfera, i que tingui suport de d'energia solar tèrmica, cal complir els requisits següents: 

Complir la normativa vigent pel que fa al dimensionat d'instal·lacions de generació solar 
tèrmica i als sistemes de producció tèrmica, reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis 
(RITE) i resta de normativa de referència. 

Contracte de manteniment d'una durada de quatre anys prorrogables tàcitament. El contracte 
de manteniment ha d'incloure un servei d'atenció a incidències, el manteniment normatiu 
(inclou monitoratge) i un informe anual del funcionament de la instal·lació. En el cas que ho 
requereixi el Consorci, s'han de presentar aquestes dades. 

  

 


