
Migració del tràmit 
solar a l’e-Obres

Incorporació del tràmit d’informe solar a l’aplicatiu e-Obres

per a la tramitació dels expedients municipals d’obres.
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Novetats curs 2019-2020

Incorporació del tràmit solar dins del 

nou aplicatiu eObres
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1era Fase Implantació eObres (previsió novembre 2019)

Durant el curs 2019-2020 es durà a terme la implantació de l’aplicatiu eObres per a la tramitació

dels expedients d’obres.

El tràmit solar (justificació del compliment del títol 8 de l’OMA) quedarà incorporat a aquest

aplicatiu.

Octubre 2019
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El Gestor Integral de l’Ordenança Solar (GIOS) deixarà de ser la eina de tramitació, tan sols es

mantindrà en vigor per tal de poder tancar els projectes que s’hagin obert abans de la entrada en

funcionament de l’eObres.



Criteris generals d’energia solar per a la validació de l’IIT

Per tal que l’IIT on la consulta prèvia requereixi l’Annex d’Energia Solar (1) pugui ser favorable:

1) L’Annex d’Energia Solar ha de contenir en tots els casos:

• projecte bàsic d’energia solar tèrmica i

• projecte bàsic de la instal·lació fotovoltaica (excepte edificis d’ús residencial privat)

2) On sigui d’aplicació un capítol del títol 8 de l’OMA, el projecte ha de contenir com a mínim:

• els blocs: 01. Memòria, 02. Annexos, 03. Plànols, ni

• cap apartat marcat dins d’aquests blocs com a CLAU a les taules 1 i 2.

2) En cas de no aplicació d’un capitol del títol 8 de l’OMA, el projecte ha de contenir com a mínim:

1.0. Memòria

1.1. Fitxa tècnica de projecte. Titular, redactor i dades tècniques.

1.2. Descripció de l'abast de les obres

1.3. Programa funcional. Usos, ocupació i superfícies.

1.4. Normativa aplicable (on es justificarà la no aplicació, si escau)

2.0. Plànols

2.1. Plànol de situació
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(1) Si la Consulta Prèvia demana el Certificat d’Inici de Tramitació amb l’Agència d’Energia de Barcelona,

aquest pot ser substituït per la Separata d’Energia sempre i quan compleixi aquests requisits.



Taula 1. Contingut del projecte bàsic d’energia solar tèrmica

Basat en els requeriments de l’article 81-5 i l’annex VI.2 de l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona

Octubre 2019

  NOMÉS en el cas de CLAU LLEU

1.0. Memòria X

1.1. Fitxa tècnica de projecte. Titular, redactor i dades tècniques. x

1.2. Descripció de l'abast de les obres x

1.3. Programa funcional. Usos, ocupació i superfícies. x

1.4. Normativa. Justificació aplicació, x

1.5. Definició dels requisits normatius. Demanda ACS i cobertura solar aplicació capítol 1 títol 8 de l'OMA x

1.6. Justificació de demanda de climatització bomba i recuperació calor x

1.7. Descripció i dimensionament de la instal·lació solar tèrmica aplicació capítol 1 títol 8 de l'OMA x

1.8. Justificació compliment requisits solar tèrmica solar tèrmica x

1.9. Justificació motius d'exempció parcial exempció parcial x

1.10. Justificació motius d'exempció total exempció total x

1.11. Justificació de la instal·lació alternativa exempció total x

1.12. Descripció del monitoratge aplicació capítol 1 títol 8 de l'OMA x

2.0. Annexos memòria solar tèrmica: aplicació capítol 1 títol 8 de l'OMA X

2.1. Certificat d’homologació de captador solar instal·lació solar tèrmica x

2.2. Calculs. Dimensionament elements, càrregues tèrmiques. Demandes. x

2.3. Certificats de rendiment SPF i databook bomba de calor x

2.4. Declaració de conformitat bomba de calor x

2.5. Fitxes tècniques altres equips biomassa i equips auxiliar x

3.0. Plànols X

3.1 Plànol de situació x

3.2. Plànol de planta de coberta amb instal·lacions aplicació capítol 1 títol 8 de l'OMA x

3.3. Plànol de secció de coberta amb instal·lacions aplicació capítol 1 títol 8 de l'OMA x

3.4. Plànol de distribució per plantes de la instal·lació aplicació capítol 1 títol 8 de l'OMA x

3.5. Esquema de principi de la instal·lació. Monitoratge aplicació capítol 1 títol 8 de l'OMA x

4.0. Pressupost d'instal·lacions aplicació capítol 1 títol 8 de l'OMA X



Taula 2. Contingut del projecte bàsic de la instal·lació fotovoltaica
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Basat en els requeriments de l’article 82-5 i l’annex VI.6 de l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona

  NOMÉS en el cas de CLAU LLEU

1.0. Memòria X

1.1. Fitxa tècnica de projecte. Titular, redactor i dades tècniques. x

1.2. Descripció de l'abast de les obres x

1.3. Programa funcional. Usos, ocupació i superfícies. x

1.4. Normativa. Justificació aplicació. x

1.5. Definició dels requisits normatius. Superficie afectada i potència pic. aplicació capítol 2 títol 8 de l'OMA x

1.6. Descripció i dimensionament de la instal·lació solar fotovoltaica aplicació capítol 2 títol 8 de l'OMA x

1.7. Justificació motius d'exempció parcial exempció parcial x

1.8. Justificació compliment requisits d'exempció total exempció total x

2.0. Annexos memòria solar fotovoltaica: aplicació capítol 2 títol 8 de l'OMA X

2.1. Fitxes tècniques dels mòduls fotovoltaics x

2.2. Declaració de conformitat dels mòduls fotovoltaics x

2.3. Especificacions tècniques d'equips auxiliars x

3.0. Plànols X

3.1. Plànol de situació x

3.2. Plànol de planta de coberta amb instal·lacions aplicació capítol 2 títol 8 de l'OMA x

3.3. Plànol de secció de coberta amb instal·lacions aplicació capítol 2 títol 8 de l'OMA x

3.4. Fotografies estat actual i fotomuntatge estat futur aplicació capítol 2 títol 8 de l'OMA x

3.5. Plànol de la solució estructural del sistema fotovoltaic aplicació capítol 2 títol 8 de l'OMA x

3.6. Esquema unifilar i connexió de la instal·lació aplicació capítol 2 títol 8 de l'OMA x

4.0. Pressupost d'instal·lacions aplicació capítol 2 títol 8 de l'OMA X



1era Fase Implantació eObres (previsió novembre 2019)

La incorporació de la documentació requerida per justificar el compliment del títol 8 de l’OMA dins

de l’aplicatiu eObres i l'abandonament del GIOS té conseqüències en la tramitació actual descrita

en l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en Obres (ORPIMO).
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• Modificació de la documentació solar associat a l’obtenció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica

• Modificació del tràmit associat a l’obtenció de l’Informe de l’Agència d’Energia de Barcelona

(AEB) necessari per la llicència d’obres.

• Modificació del tràmit associat a l’obtenció de l’Informe per la comunicació de la Primera

Ocupació que ha d’emetre l’AEB.
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Canvi documentació solar per a 

l’obtenció de l’ IIT
Es substitueix el Certificat d’Inici de 

tramitació per la Separata d’Energia
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Nova tramitació per poder obtenir l’IIT

Arrel de la incorporació de la documentació solar a l’eObres deixa de ser

necessària la obtenció del Certificat d’Inici de Tramitació del projecte

d’Energia Solar.

Les Entitats d’Inspecció i Control (EIC), en l’elaboració de l’IIT revisaran

la suficiència documental de l’Annex d’energia solar, inclòs a les guies de

tramitació per les actuacions O-1a/O-1b/O-1c/O-1d/O-1e.
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S’incorpora la documentació justificativa del compliment de l’Ordenança Solar com a un annex del

projecte d’obres (Separata d’Energia), indicant continguts a guies.

Els Col·legis o les Entitats d’Inspecció i Control que s’encarreguin de la realització de l’IIT

hauran de realitzar la mateixa tasca que realitzen amb la resta de documentació que es presenta

per la obertura de l’expedient municipal d’obres.

Principalment es tractarà doncs de realitzar una revisió de la suficiència i idoneïtat de la

documentació solar presentada.
.



Gràcies per la vostra col·laboració!

http://energia.barcelona/ca/ordenanca-solar-de-barcelona

Consultes: solar.aeb@bcn.cat


