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en el Boletín Oficial del Estado núm. 73 de
data 26.03.93. El Tribunal es classifica de
categoria quarta segons el grup E a què pertany la subescala de la plaça.
Onzena
Incidències
El Tribunal queda facultat per a resoldre
qualsevol dubte que es presenti durant
aquesta convocatòria.
La convocatòria de loposició, laprovació
daquestes bases i qualsevol acte administratiu que sen derivi, podran ésser impugnats
pels interessats en els casos i forma establerts
per la Llei 30/1992 del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Aiguafreda, 6 de novembre de 2003.
LAlcalde-President, Joan Vila Matabacas.
022003021497
)

Badalona
ANUNCI
Anunci de lAjuntament de Badalona
sobre laprovació definitiva de lOrdenança
Municipal reguladora de la incorporació de
sistemes de captació denergia solar per a
usos tèrmics en les edificacions de Badalona.
LAjuntament Ple, en sessió del dia 28
doctubre denguany va adoptar, entre daltres, lacord daprovació definitiva de lOrdenança Municipal reguladora de la incorporació de sistemes de captació denergia solar
per a usos tèrmics en les edificacions de
Badalona, el text de la qual és el següent:
ÍNDEX
Article 1. Objecte.
Article 2. Àmbit daplicació.
Article 3. Definicions.
Article 4. Requisits daportació mínima
denergia.
Article 5. Millor tecnologia disponible.
Article 6. Responsables del compliment
daquesta ordenança.
Article 7. Documentació a incorporar a les
llicències dobres, ambiental o comunicacions.
Article 8. Petició dinformació.
Article 9. Exempcions.
Article 10. Obligacions del titular.
Article 11. Règim jurídic.
Article 12. Procediment Sancionador.
Disposició final.
Annex Tècnic.
Article 1r
Objecte
Lobjecte daquesta ordenança és regular
en el marc de la competència municipal de
protecció del medi ambient, lobligatorietat
dincorporar sistemes de captació denergia
solar tèrmica per a la producció daigua
calenta i lescalfament de piscines als edificis
i construccions situats al terme municipal de
Badalona.

Article 2n
Àmbit daplicació
Les determinacions daquesta Ordenança
són daplicació als supòsits en què concorrin
conjuntament les circumstàncies següents:
a) Realització de noves edificacions o
construccions, rehabilitacions en grau mitjà o
alt o canvi dús i/o dactivitat de la totalitat de
ledifici o de construccions existents, tant si
són de titularitat pública com privada. També
sinclouen els edificis independents que pertanyen a construccions complexes, tot entenent per aquestes aquelles formades per diferents edificis amb diversos accessos.
b) Que lús de ledificació impliqui alguns
dels usos següents:
- Unihabitatge.
- Plurihabitatge.
- Sanitàrio-assistencial.
- Residencial.
- Hoteler.
- Esportiu.
- Comerç de gran superfície.
- Industrial agrupat o separat, tant pel que
fa a dutxes per al personal com per a aigua
de procés.
- Qualsevol altre que comporti lexistència
de menjadors, cuines, bugaderies col·lectives
o algun consum daigua calenta i/o lescalfament de piscines, bases o similars.
Tots aquests usos shan dentendre en el
sentit en què es defineixen en les normes
urbanístiques del Pla General Metropolità
vigent o normativa que en el futur el pugui
substituir.
Article 3r
Definicions
Per precisar lobjecte daquesta Ordenança sestableixen les definicions següents:
a) Rehabilitació en grau mitjà o alt: Actuació que comporta obres en els elements del
cos de ledificació i que, afectant o no a lestructura, afecten conjuntament les
instal·lacions i els equipaments comuns, i la
redistribució generalitzada despais.
b) Constructor: És lagent que assumeix,
contractualment davant el promotor, el compromís dexecutar amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de
les mateixes amb subjecció al projecte i al
contracte.
c) Promotor: Qualsevol persona física o
jurídica, pública o privada, que, individualment o col·lectiva, decideix, impulsa, programa i financia, amb recursos propis o aliens,
les obres dedificació per si mateix o per la
seva posterior alienació, entrega o cessió a
tercers sota qualsevol títol.
d) Tècnic Facultatiu: És lagent que, per
encàrrec del promotor i amb subjecció a la
normativa tècnica i urbanística corresponent,
redacta el projecte i/o dirigeix les obres dinstal·lació del sistema de captació denergia
solar.
e) Titular de lactivitat: La persona física o
jurídica que posseeix les instal·lacions on sexerceix lactivitat 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 daquesta ordenança,
es troba inscrita al registre corresponent com
a empresa Instal·ladora i disposa del certificat
corresponent emès per lòrgan competent.
g) Millor tecnologia disponible: La tècnica
més eficient i avançada dels sistemes de captació denergia solar per usos tèrmics en les
edificacions.
Article 4t
Requisits daportació mínima denergia
La instal·lació solar tèrmica shaurà de dissenyar, executar i utilitzar per tal dassolir un
grau de cobertura de la demanda daigua
calenta sanitària com a mínim igual al que
sindica al punt 1 de lannex daquesta ordenança.
Article 5è
Millor tecnologia disponible
Laplicació daquesta ordenança es farà en
cada cas dacord amb la millor tecnologia
disponible en el mercat. LAlcalde o regidor
delegat dictarà les disposicions adients per
adaptar les previsions tècniques definides a
lannex tècnic daquesta ordenança, als canvis tecnològics que es puguin produir, sempre que és donin les condicions següents:
- Que la millora suposi canvis rellevants
respecte la tecnologia preexistent.
- Que aquests canvis o millores estiguin
degudament homologats.
- Que la seva implantació no suposi costos
excessius o desproporcionats amb la millora.
Article 6è
Responsables del compliment daquesta
ordenança
Són responsables del compliment dallò
que sestableix en aquesta ordenança el promotor de les obres, el constructor i els facultatius que projecten i/o dirigeixen les obres,
en làmbit de les seves facultats. També és
subjecte obligat per lordenança el titular de
les activitats que es desenvolupen als edificis
o construccions afectats per aquesta ordenança.
Article 7è
Documentació a incorporar a les sol·licituds
de llicències dobres, ambiental o
comunicació
7.1. Amb la sol·licitud de la llicència
ambiental o comunicació dactivitats, caldrà
lliurar un projecte dinstal·lació dun sistema
daprofitament actiu denergia solar tèrmica,
realitzat pel tècnic facultatiu competent i
visat pel col·legi professional corresponent.
7.2. Per a la sol·licitud de la llicència dobres caldrà acompanyar el projecte bàsic
general, dun annex referent a la instal·lació
dun sistema de captació denergia solar tèrmica que contempli com a mínim les dades
requerides a lapartat 9 de lannex tècnic de
la present ordenança.
En el moment de la presentació del projecte executiu general de ledifici sincorporarà
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un capítol específic amb la descripció complerta de la instal·lació solar tèrmica a
instal·lar.
En el cas de construccions destinades a
usos industrials on no es conegui lactivitat
concreta a desenvolupar a lemplaçament en
el moment de la sol·licitud de la llicència
dobres, la documentació referent a la
instal·lació dun sistema de captació denergia solar tèrmica no serà preceptiva, tot quedant postergada la redacció dun projecte en
el moment de la sol·licitud de la corresponent llicència ambiental.
Article 8è
Petició dinformació
Prèviament a la presentació de la sol·licitud de la llicència corresponent, i sempre
que es produeixi sol·licitud de linteressat, els
serveis tècnics municipals facilitaran un
informe relatiu al compliment de les obligacions daquesta Ordenança.
Article 9è
Exempcions
1. Queden exempts de lobligatorietat de
la realització duna instal·lació solar, els
casos següents:
- Els edificis amb un consum energètic
diari per a la producció daigua calenta
sanitària inferior a 20 MJ (5,6 Kwh).
- Els edificis unifamiliars on només sigui
possible cobrir fins un 30 % de la demanda
energètica total anual.
En aquests casos sha de justificar adequadament amb el corresponent informe/memòria tècnica, emès pel tècnic competent.
2. Es podrà modificar el percentatge al
qual es refereix el punt 1 de lannex daquesta ordenança, sempre que es justifiqui adequadament amb el corresponent informe, en
els casos següents:
- Quan lemplaçament no compti amb
suficient accés al sol per barreres externes al
mateix. En aquest cas, caldrà aprofitar el
màxim accés al sol disponible.
- En el cas dedificis rehabilitats, quan
existeixen greus limitacions arquitectòniques
derivades de la configuració prèvia. En
aquest cas, caldrà aprofitar la màxima
superfície disponible.
- Quan no es disposi, a la coberta, duna
superfície suficient segons el tipus dedifici i
consum previst, calculat tal i com sespecifica al punt tercer de lannex. En aquest cas,
caldrà aprofitar la màxima superfície disponible.
- Quan una quantitat superior al 40% de la
demanda total daigua calenta sanitària o
descalfament de laigua de les piscines
cobertes climatitzades i/o dusos industrials
es cobreix mitjançant la generació i laprofitament combinat de calor i electricitat (cogeneració) o de fred i calor, la utilització de
calor residual, la recuperació calòrica, o del
potencial tèrmic de les aigües dels aqüífers
del subsòl a través de bombes de calor.
En aquest cas la suma entre aquesta aportació i laportació solar haurà de ser equivalent a la fracció percentual mínima exigida

en cada cas.
Article 10è
Obligacions del titular
El titular de la instal·lació denergia solar,
sigui propietari de ledifici o titular de lactivitat, està obligat a la seva utilització i a realitzar les operacions de manteniment i les
reparacions que calgui, per a mantenir la instal·lació en perfecte estat de funcionament i
eficiència, de forma que el sistema operi adequadament i amb els millors resultats.
En el cas de les activitats, per a lobtenció
de la corresponent llicència ambiental/comunicació, és condició necessària disposar, a
més del certificat de qualitat i especificacions
tècniques de la instal·lació, dun contracte de
manteniment de la instal·lació subscrit amb
una empresa autoritzada. Aquesta documentació serà comprovada/adjuntada al control
inicial, o bé al certificat tècnic.
En el cas de construccions destinades a ús
residencial i/o habitacional, per a lobtenció
de la llicència dús de primera ocupació
caldrà presentar un certificat de qualitat i
especificacions tècniques, així com lesmentat contracte de manteniment. Els serveis tècnics de lAjuntament podran realitzar, en cas
que ho creguin oportú, una visita de verificació del compliment de la present ordenança.
Article 11
Règim jurídic
En allò no previst a la present resultaran
daplicació les Ordenances Municipals reguladores de latorgament de les llicències
urbanístiques o dactivitats i intervenció
ambiental dels immobles o activitats de què
es tracti, així com les disposicions legals i
reglamentàries sectorials que siguin concordants i daplicació.
Article 12
Procediment sancionador
En defecte de normes específiques a les
disposicions legals i reglamentàries esmentades a larticle precedent, regirà supletòriament les contingudes al Decret 278/1993, de
9 de novembre, en matèries de competència
de la Generalitat de Catalunya i al Reial
Decret 1398/1993, de 4 dagost, en matèries
en què lEstat mantingui competència normativa plena.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor als 2
mesos de publicar-sen laprovació definitiva
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i regirà de forma indefinida fins
que no sigui derogada o modificada.
ANNEX TÈCNIC
1. Càlcul de la demanda: Paràmetres bàsics
1. Els paràmetres que cal utilitzar per calcular la instal·lació són els següents:
- Temperatura mitjana de laigua freda tant
si prové de la xarxa pública com del subministrament propi: 12 ºC, a no ser que es
pugui provar feafentment mitjançant una cer-

tificació duna entitat homologada un altre
valor de temperatura anual o distribució mitjana mensual de temperatura de laigua.
- Temperatura de disseny per a laigua del
vas de les piscines cobertes climatitzades: les
fixades al Reglament dinstal·lacions tèrmiques als edificis - RITE, aprovat per Reial
Decret 1751/1998 de 31 de juliol, o reglament vigent.
- Fracció percentual mínima de la demanda energètica total anual (FS), per a aigua
calenta sanitària, a cobrir amb la instal·lació
de captadors solars de baixa temperatura:
60%, dacord amb lexpressió següent:
FS=[S/(S+A)] × 100
On: S és lenergia termo-Solar subministrada als punts de consum.
A és lenergia tèrmica Addicional, procedent de fonts energètiques convencionals de
suport, aportada pel cobriment de les necessitats.
- Fracció percentual mínima de la demanda energètica total anual (FS), per a lescalfament daigua de les piscines cobertes climatitzades a cobrir amb la instal·lació de captadors solars de baixa temperatura: 75%.
- Fracció percentual mínima de la demanda energètica total anual (FS), per a lescalfament daigua, en usos industrials de procés, a
cobrir amb la instal·lació de captadors solars:
20%.
2. Paràmetres específics de consum daigua
calenta sanitària en edificis dhabitatges
1. Savaluarà el consum daigua calenta, a
la temperatura de 45 ºC, en funció del programa funcional definit en cada cas i dun
consum de 35 litres/habitant i dia en edificis
col·lectius i de 50 litres/habitant i dia en
habitatges unifamiliars.
2. Per a instal·lacions col·lectives en edificis dhabitatges, el consum daigua calenta
sanitària a efectes del dimensionament de la
instal·lació solar es calcularà dacord amb la
següent expressió:
C = f x ∑ Ci
On: C és el consum daigua calenta sanitària per al disseny de la instal·lació, expressat
en litres/dia corresponent a tot ledifici dhabitatges,
∑ Ci és la suma dels consums Ci de tots els
habitatges de ledifici,
f és un factor de reducció que es determina en funció del nombre dhabitatges de ledifici (n), segons la formula següent:
f = 1 si n < = 10 habitatges
f = 1,2 - (0,02 x n) si 10 < n < 25 habitatges
f = 0,7 si n > = 25 habitatges
3. Paràmetres específics de consum per a
altres tipologies dedificació
Al projecte es consideraran els consums
daigua calenta a la temperatura de 45 ºC o
superior, llistats a la taula 1 adjunta.
Taula 1: Consums diaris considerats segons
tipologia dedificis
Hospitals i clíniques (*): 60 Litres/llit
Residències de gent gran (*): 40 Litres/persona
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Escoles: 5 Litres/alumne
Aquarteraments (*): 30 Litres/persona
Fàbriques i tallers: 10 Litres/persona
Oficines: 5 Litres/persona
Càmpings: 60 Litres/emplaçament
Hotels (segons categories) (*): 100 a 160
litres/habitació
Gimnasos: 30 a 40 litres/usuari
Bugaderies: 5 a 7 litres/quilo de roba
Restaurants: 8 a 15 litres/menjar
Cafeteries: 2 litres/esmorzar
(*) Sense considerar el consum de restauració i bugaderia.
En el cas de locals integrats en edificis de
plurihabitatge en els que durant el tràmit de
sol·licitud de llicència dobres no es conegui
llur activitat futura, la instal·lació solar tèrmica corresponent, a afegir a la del total de ledifici, es calcularà tenint en compte la relació
següent:
1 m2 de local → 0,25 MJ (0,07 kWh/dia)
4. Orientació i inclinació del subsistema de
captació
1. Per assolir la màxima eficiència en la
captació de lenergia solar, cal que el subsistema de captació estigui orientat al sud. En
circumstàncies que ho impossibilitin, com
ara que hi hagi ombres creades per edificacions o obstacles naturals o per tal de fer una
bona integració en ledificació, es podrà
modificar lesmentada orientació degudament justificada a nivell de dimensionat i
producció energètica.
2. Amb el mateix objecte dobtenir el
màxim aprofitament energètic en
instal·lacions amb una utilització daigua
continuada al llarg de lany cal que la seva
inclinació sigui la mateixa que la latitud
geogràfica, és a dir, 41º +15º i -15º. En casos
que per integració arquitectònica la inclinació hagi désser diferent caldrà justificar els
dimensionats i producció energètica obtinguda.
Quan siguin previsibles diferències pel
que fa a la demanda entre diferents mesos o
estacions, podrà adoptar-se langle dinclinació que resulti més favorable en relació a
lestacionalitat de la demanda. En qualsevol
cas, caldrà la justificació analítica comparativa que la inclinació adoptada correspon al
millor aprofitament en el cicle anual conjunt.
3. Shauran de preveure les mesures
necessàries per assolir la integració del sistema de captació denergia solar a ledifici, i
garantir la preservació i protecció dels edificis, conjunts, entorns i paisatges inclosos als
corresponents catàlegs o plans de protecció
del patrimoni.
5. Irradiació solar
1. El dimensionat de la instal·lació solar es
farà en funció de la irradiació solar rebuda
segons lorientació 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
del Sud, Azimut, (en MJ/m2·dia) es recullen a
lAtlas de Radiació solar a Catalunya publicat per lInstitut Català de lEnergia del
Departament de Treball, Indústria, Comerç i

Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Per a la instal·lació de sistemes calculats
dacord amb paràmetres diferents caldrà justificar les dades de la irradiació solar rebuda
per qualsevol procediment, analític o experimental, científicament admissible.
6. Sistema adoptat
1. El sistema a instal·lar constarà del subsistema de captació mitjançant captadors
solars, del subsistema dintercanvi entre el
circuit de captació i laigua de consum, en
cas de ser, del subsistema demmagatzematge solar, del de distribució i consum i del
subsistema de suport amb altres energies.
2. A les instal·lacions només podran
emprar-se materials homologats per una entitat degudament habilitada. Caldrà aportar-ne
la documentació acreditativa específica de
tots els elements a incorporar, incloent les
corbes de producció i les dades de rendiment.
3. A les instal·lacions per a escalfament de
piscines podrà prescindir-se del subsistema
de bescanvi de calor sempre i quan sutilitzin
captadors de materials no metàl·lics que no
alterin les qualitats físico-químiques de laigua.
En tots els casos shaurà de complir el
Reglament dinstal·lacions tèrmiques als edificis, RITE o normativa vigent, tant pel que fa
a les característiques del sistema adoptat com
lacreditació dels professionals que executin
i/o dissenyin la instal·lació.
7. Instal·lació de canonades i altres
canalitzacions
A les parts comunes dels edificis i en
forma de patis dinstal·lacions se situaran els
montants necessaris per a allotjar, de forma
ordenada i fàcilment accessible per a les operacions de manteniment i reparació, el conjunt de canonades per a laigua freda i calenta del sistema i el subministrament de suport i
complementaris que sescaiguin. Cal que
aquestes instal·lacions discorrin per linterior
de les edificacions o celoberts, llevat que
comuniquin edificis aïllats; en aquest cas
hauran danar soterrades o de qualsevol altre
forma que minimitzi el seu impacte visual.
Queda prohibit, de forma expressa i sense
excepcions, el seu traçat per façanes principals, per patis dilla i per terrats, excepte, en
aquest darrer cas, en els curts trams horitzontals fins a assolir els montants verticals.
8. Sistema de control
Cal que totes les instal·lacions que sexecutin en compliment daquesta ordenança
disposin dels aparells adequats de mesura
denergia tèrmica i control -temperatures,
cabals, pressió, energia produïda- que permetin comprovar el funcionament normal del
sistema.
9. Dades bàsiques a incorporar a les
sol·licituds de llicència dobra
Contingut mínim a incorporar a lannex
del projecte bàsic per a la tramitació de la
Llicència dobra:
Dades del Peticionari i representant legal
del promotor de la construcció i/o rehabilita-

ció:
- Nom:
- NIF:
- Adreça:
- Telèfon:
Dades de limmoble afectat:
- Adreça:
- Objecte de la llicència (Nova construcció / rehabilitació):
- Ús previst de limmoble:
- Breu descripció de les característiques
principals de limmoble, tal com nombre
total dhabitatges, alçades, programa funcional, superfície de piscines, etc.
- Breu descripció i avaluació del consum
daigua calenta previst.
- Demanda energètica mitjana diària prevista per limmoble i calculada en Kwh, per a
la producció daigua calenta sanitària.
Característiques bàsiques de la instal·lació
Solar:
- Superfície aproximada de captació, en
m2:
- Percentatge de la demanda energètica
mitjana diària a cobrir amb la instal·lació:
- Plànol de planta de la coberta a escala
1:100 amb la distribució de plaques prevista
- Secció de la coberta amb la situació de
les plaques.
- Esquema hidràulic de principi de funcionament.
Altres:
Signatura de linteressat.
Badalona, 4 de novembre de 2003.
LAlcaldessa, p.d., la Regidora de lÀmbit
de Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge,
Muntsa Niso i Holgado.
022003021485
)

Badalona
ANUNCI
Per acord de la Comissió de Govern de
data 5 de novembre denguany, sacorda el
següent:
Primer. - Aprovar definitivament el Projecte de Compensació del Pla Parcial Bonavista
Industrial Sud, presentat pel Sr. Joan Famadas
Oriol, actuant en la seva qualitat de President
de la Junta de Compensació de lesmentat
àmbit.
Segon. - Notificar el present acord als interessats, així com, publicar-lo al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i a un dels diaris de més
circulació, així com al tauló danuncis municipal.
Tercer. - Aquest acord posa fi a la via
administrativa dacord amb el que estableix
larticle 2.2.b) del Reglament 1093/1997
sobre Inscripció en el Registre de la Propietat
dActes de Naturalesa Urbanística.
Quart. - Facultar al Regidor de lÀmbit de
Serveis del Territori per a què en nom de lAjuntament intervingui en la signatura dels
documents que calguin per a la plena eficàcia daquest acord i pugui resoldre les

