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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 056/2007 ACTIVITATS data: 23 de novembre de 2007  
aquesta  circular anul·la a: 

 
 

TEMA  ACTIVITATS AMB PLAQUES SOLARS: CONTROLS 

 
normativa de referència    MODIFICACIÓ INTEGRAL DE L’ANNEX SOBRE 

CAPTACIO SOLAR TERMICA DE L’ORDENANÇA  
GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBA DE BARCELONA. 
ANNEX SOBRE CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICA DE 
L’ORDENANÇA GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBÀ 

 
El motiu de la present Circular és el de fixar les condicions a imposar a les llicències de les activitats que 
estan obligades al compliment dels paràmetres establerts a la vigent Ordenança Solar Tèrmica, davant de 
la problemàtica creada arran de la manca de sol·licitud, per part dels titulars de les llicències d’obres en 

les que ja s’hi preveuen plaques solars, de usos diferents dels habitatges, de la llicència de primera 
ocupació. 

 
La vigent modificació integral de l’annex sobre captació solar tèrmica de l’Ordenança General del Medi 

Ambient Urbà de Barcelona en el seu “article 3.- responsables del compliment d’aquesta Ordenança” 

estableix: “també es subjecte obligat per l’ordenança el titular de les activitats que es portin a terme en 

els edificis o construccions que disposin d’energia solar”. 
 
D’altra banda en el seu “art.5.- requisits formals a incorporar als projectes per sol·licitar llicències”, en 
el seu punt 1 assenyala: “A la sol·licitud de la llicència d’obres i/o activitat, caldrà lliurar a l’Ajuntament  

el projecte bàsic de la instal·lació d’energia solar, amb els càlculs analítics escaients per justificar el 

compliment d’aquesta Ordenança.” 
 
I en el punt 2 del mateix article assenyala: “L’atorgament de la llicència de primera ocupació, la 
realització del control inicial o l’emissió del comunicat que autoritzi el funcionament de l’activitat 

requerirà la presentació d’un seguit de documentació.” 
 
Per tant, i per tal de garantir l'acompliment de l’Ordenança, caldrà imposar com a condició de la llicència 

d’activitat la següent: 
 
Supòsit A.- Llicència d’activitat sol·licitada abans de l’entrada en vigor de l’OST de 15 de setembre de 
2006, tramitada d’acord amb l’annex sobre captació solar tèrmica de l’Ordenança General del Medi 

Ambient Urbà vigent des del 30 de juliol de 1999. 
 
En el moment del control inicial caldrà aportar la següent documentació: 
-Certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació d’energia solar tèrmica. Aquest certificat 

haurà de ser signat per l’instal·lador autoritzat i el director tècnic de la instal·lació, on es declari la 

conformitat que la instal·lació executada funciona correctament i s’ajusta a la de la llicència d’obres 

atorgada per l’Ajuntament de Barcelona. 
-Documentació tècnica corresponent a: 
-·Projecte executiu final elaborat per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent. 
-Còpia del manual de manteniment. 
-·Còpia del contracte de manteniment de la instal·lació solar per un període mínim de 2 anys amb el 
corresponent pla de vigilància i manteniment. 
-·Certificat RITE (ITE 06.5.1) (Real Decreto 1751/1998 del 31.7.1998). 
-·Còpia del manual de funcionament del conjunt de la instal·lació. 
-·Còpies de les garanties IEST 
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Supòsit B.- Llicència sol·licitada amb posterioritat al 15 de setembre de 2006 
 
En el moment de control inicial s’haurà de presentar la documentació que estableix l’article 5.2 de la 

Modificació integral de l’annex sobre captació solar tèrmica de l’Ordenança General del medi ambient 

urbà i dels Títols VI i IX  aprovat en data 24 de febrer de 2006.  
 
En ambdós casos, abans de trametre l’expedient a  la Ponència Ambiental caldrà haver comprovat que 
l’expedient d’obres que es tramita simultàniament a la llicència d’activitats hagi estat informat 

favorablement per l’Agència de l’Energia de Barcelona. 
 
Si no existeix un expedient d’obres simultani, s’haurà de sol·licitar informe a l’Agència de l’Energia dins 
del tràmit de la llicència d’activitat, i sempre abans del tràmit de la Ponència Ambiental, per tal de 

garantir l’efectiu compliment de la dita Ordenança. 
 
 
 
Barcelona, 23 de novembre de 2007 
 
 
 
Cap del Departament de Llicències d’Activitats 

 
Vist i plau 

     Director de Serveis d’Actuació Urbanística  
Joan Moya Magrià     

 
 

        Miquel García Sanjuan  
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: L’original d’aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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