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GUÍA PER L’ELABORACIÓ DEL DOCUMENT AS BUILT A LES OBRES DE BIMSA 
 
El document As Built a elaborar a les obres de BIMSA, s’ha d’entendre com el projecte executiu de la obra tal 
i com realment ha estat executada i ha de contenir, per tant, la informació necessària i suficient per permetre 
en un futur, i al llarg de l’explotació de la instalꞏlació, conèixer i interpretar la realitat construïda per dur a 
terme les tasques oportunes que assegurin l’ ús, conservació i manteniment adequat. 
 
Documents continguts a l’AS BUILT 
 
A continuació es fa un recull no limitant de la informació imprescindible que ha d’incloure el document As 
Built. 
  
DOCUMENT 1 


 
1. Memòria  i annexos. 
 
1.1. Memòria. 
 
1.1.1. Objecte i abast del projecte As-Built. 
1.1.2. Antecedents i dades generals de l’obra.( Resum principals dades característiques de la 


instalꞏlació (instalꞏlació d'autogeneració, potencia pic camp fotovoltaic, potencia nominal, 
capacitat d'acumulació,...) 


1.1.3. Documents que integren l’As-Built.(ha d’incloure tota la documentació del projecte executiu) 
Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital. 
Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General 
dFEnergia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI). 
 


1.1.4. Actes de replanteig i recepció. 
1.1.5. Persones de contacte  de l’equipament (telèfon i email) 
 
1.2. Annexos a la Memòria.  
 
Desenvolupen la informació continguda als diferents apartats de la memòria i inclouen de manera no limitant 
els següents: 
 
1.2.1. As Built monitoratge plataforma Sentilo 
1.2.2. As Built equips de mesura 
1.2.3. Documentació administrativa 
1.2.3.1. Certificat d'Instalꞏlació Elèctrica de Baixa Tensió - CIEBT (Original signat - 3 copies en fp - 


Format oficial DGEMSI) 
1.2.3.2. Certificat de Direcció i Acabament d'obra - CFO (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial 


DGEMSI) 
1.2.3.3. Certificat de l'instalꞏlador (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI) 
1.2.3.4. Formularis oficials de legalització (Original signat - 1 copia en fp - Formats oficials DGEMSI) 
1.2.3.5. Documentació corresponent a les trameses varies durant el procés de construcció davant 


Endesa Distribución Electrica, Direcció General d'Energia i Mines i Seguretat Industrial i aquella 
documentació legal relativa a la tramesa corresponent per la legalització de la IESFV davant l'Oficina 
de Gestió Empresarial o l'Organisme de Control Autoritzat. (Original - 1 copia en fe) 


1.2.3.6. Certificat de la instalꞏlació dels sistemes de Seguretat i Salut (Original signat - 1 copia en fp) 
1.2.3.7. Certificat per titulat competent de l'increment de carrega, solidesa i estabilitat del camp 


fotovoltaic sobre teulada, façana o estructura auxiliar (Original signat - 1 copia en fp) 
1.2.3.8. Certificat o conformitat que teulada on s'ubica el camp fotovoltaic és transitable (Original signat - 


1 copia en fp) 
1.2.3.9. Document de cessió de garantia a TERSA dels principals elements instalꞏlats i de l'obra (Original 


signat - 1 copia en fp - Format TERSA) 
1.2.3.10. Garantia de l'obra: Especificar durada de la garantia que entrarà en vigor des de la posada en 


marxa de la IESFV i procediment per exercir la garantia. 
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1.2.3.11. Garantia dels principals equips: Especificar per cada equip (mòduls fotovoltaics, inversors de 
potencia, controladors de carrega, bateries, estructures, equips de monitoratge, equips de mesura 
homologats, mòdems de telemesura,...) data de factura, número de factura, proveïdor i procediment 
per exercir la garantia. 
 


1.2.4. Documentació  tècnica.  Certificats  emesos  pels  fabricants  dels  següents equips: 
1.2.4.1. Mòduls fotovoltaics. 
1.2.4.2. Inversors  de  potencia:  Certificats  compatibilitat  electromagnètica, aïllament galvànic, 


proteccions i altres. 
1.2.4.3. Controladors de carrega. 
1.2.4.4. Bateries. 
1.2.4.5. Estructura component del camp fotovoltaic. 
1.2.4.6. Equips de monitoratge. 
1.2.4.7. Instalꞏlació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...). 
1.2.4.8. Equips   de   mesura   homologats:   Documents   de   parametrització (Incloure modem de 


telemesura si escau). 
1.2.4.9. Altres: Displays, analitzadors de xarxa,... 


 
1.2.5. Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en marxa (Original - 1 


copia en fp - Format TERSA) Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i 
posta en marxa (Original - 1 copia en fp - Format TERSA). 


1.2.6. Documentació equips i IESFV 


 
1.2.6.1. Fitxes tecniques i manuals d'ús i manteniment dels equips especificats en l'apartat 1.2.4. 


Documentació tecnica 
1.2.6.2. Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa electrica: Manual de 


funcionament per la qual ha estat dissenyada la instalꞏlació. 
1.2.6.3. Descripció instalꞏlació 
1.2.6.4. Funcionament instalꞏlació: Configuració de disseny, carregues d'igualació, modificació de 


parametres,... 
1.2.6.5. Possibles incidencies i actuacions 


 
Nota: Documentació a entregar en fe. 


 
1.2.7. Reportatge Fotogràfic. 
 
DOCUMENT 2 
 
2. Plànols.  
 
En general i com a norma, es presentaran indexats els mateixos plànols inclosos al projecte executiu, tal i 
com s’han construït a la realitat tot indicant a la nomenclatura que es tracten de plànols AS BUILT.  
 
També haurà d’incloure tots aquells plànols que tot i no estar inclosos al  projecte executiu,  han esdevingut 
necessaris per a la construcció del mateix i validats per la D.O. 
 


Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital. 
Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General dFEnergia, 
Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI). 


 
 
 
DOCUMENT 3 


 
3. Manual d’ús i manteniment. 
En aquest document  s’ha de fer constar els elements de la instalꞏlació i les interaccions. S’espera d’aquest 
document que una persona de manteniment que no conegui la instalꞏlació la pugui desconnectar i reiniciar-la 
davant alguna eventualitat. 
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DOCUMENT 4 
 
4. Control de Qualitat Extern 
 
S’ha d’incloure l’informe de generat pel control de qualitat extern i facilitat per BIMSA, així com les respostes 
per part de la D.O. Totes les incidències han de quedar respostes i tancades acreditant les respostes per 
email o per contra-informe de la D.O. 
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C.I. INTRODUCCIÓ 


El present Annex estableix un recull de les eines necessàries que permeten afrontar les diferents entregues 


documentals amb garanties. Inclou un recull de fitxes i plantilles dels documents de treball que els equips 


redactors i els òrgans promotors hauran d’utilitzar en els corresponents passis per a les avaluacions dels 


projectes. 


La funció de la documentació recollida en el present annex està orientada homogeneïtzar els continguts i la 


qualitat dels projectes municipals en matèria d’energia. De forma concreta, s’inclou: 


- Fitxes d’indicadors energètics dels projectes 


- Plantilles de suport als òrgans promotors 


- Plantilles de suport als equips redactors 


Finalment, s’incorporen a títol consultiu els nous models d’informes que l’AEB utilitzarà per resoldre els 


expedients en cadascuna de les fases del projecte/obra. 
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C.II. PLANTILLES DOCUMENTALS 


El present apartat recull el conjunt de plantilles dels diferents documents complementaris que és necessari 


aportar en les entregues de les respectives etapes del projecte/obra. Els diferents documents que s’adjunten a 


continuació estan degudament requerits en els llistats de documentació a aportar definits en la memòria del 


Protocol d’Energia. 


Els arxius editables de totes les plantilles documentals estan també disponibles per a la seva descàrrega i 


corresponent emplenament. 


C.II.1. Fitxes d’indicadors energètics 


Les fitxes d’indicadors energètics són fulls de càlcul que sintetitzen les diferents variables energètiques del 


projecte. Aquestes fitxes permeten a tots els actors implicats en el projecte visualitzar de forma àgil aquestes 


variables en les diferents fases de projecte/obra. 


El present apartat incorpora les fitxes que caldrà aportar en cadascuna de les diferents entregues 


documentals. Aquestes fitxes tenen continguts independents entre sí i caldrà incloure-les de forma adient en la 


corresponent entrega documental en funció de l’etapa del projecte/obra: 


- Fitxa d’indicadors energètics del projecte bàsic 


- Fitxa d’indicadors energètics del projecte executiu 


- Fitxa d’indicadors energètics de la recepció parcial 


Els documents referits s’adjunten a continuació. 







La present fitxa actualitza/modifica informació respecte fitxes aportades prèviament referents al projecte bàsic?


1. DADES GENERALS DEL PROJECTE


m2 m2


2. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA


3. GENERACIÓ TÈRMICA (ACS I CALEFACCIÓ)


3.1 Solar Tèrmica


l/d


%


m2 %


kWh/any €


3.2 Bombes de Calor


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


3.3 Xarxes de Calor (Districlima, Ecoenergies)


kWh/any %


3.4 Biomassa


kWh/any kW


Aportació E. Renovable: Cobertura renovable:


Aportació E. Renovable: Potència instalꞏlació


Instalꞏlació plaques ST: Contribució mín. ST(4):


Cobertura Renovable:


Sistema 3


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


Acumulació ACS?


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 1


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 2


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Potència màx. ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


FITXA INDICADORS ENERGÈTICS PROJECTE BÀSIC(1)


Sup. Útil:


Districte: <desplegable>


Sup. Construïda:


Emplaçament:


Data:


<desplegable>Gestor de l'equipament:


Promotor:


Títol projecte:


Número expedient AEB:


<desplegable>


<desplegable>


Nº edificis independents(2):


Tipus d'actuació: <desplegable> Ampliació de l'edifici: <desplegable>


 


<desplegable>


Sup. Captació:


Acumulació ACS?


SPF per Calefacció(7):


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Aportació E. Renovable: Pressupost Instalꞏlació(5):


Normativa d'aplicació(3): Demanda diària ACS(4):


Residencial/Terciari: Indicar altres:


Ús de l'edifici: <desplegable>


Representant Promotor: Representant E. Redactor:


Equip Redactor:


Li són d'aplicació al projecte el Requeriments d'Autosuficiència Energètica?


La Separata d'Energia indica la voluntat d'assolir els objectius definits pels Requeriments d'Autosuficiència Energètica (RAE)


en quant als indicadors de la Certificació d'Eficiència Energètica?


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. calefacció:


En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, utilitzar la pestanya BdC Addicionals


Producció Tèrmica ACS:


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. calefacció:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. calefacció:


Potència màx. ACS:


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SÍ NO


Data d'actualització: 20/01/2021 1/4







4. GENERACIÓ ELÈCTRICA


4.1 Fotovoltaica(8)


<desplegable> <desplegable>


kWp kWp


kWh/any €


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


4.2 Estudi de potencialitat de generació fotovoltaica de zones de l'envolupant no explotades


<desplegable> <desplegable>


m2 m2


€ €


5. MONITORATGE ENERGÈTIC


<desplegable> <desplegable>


NOTES


1
(1)


2 (2)


3 (3)


4 (4)


5
(5)


6 (6)


7


(7)


8


(8)


9
(9)


# (10)


# (11)


# (12)


# (13)


# (14)


# (15)


Signat, Representant Equip Promotor del Projecte Signat, Tècnic/a Equip Redactor del Projecte 


Sra./Sr. Sra./Sr. 


A fi d'aprofitar el màxim la superfície construïda, els mòduls fotovoltaics  instalꞏlats hauran de ser d'alt rendiment  d'acord a la millor tecnologia disponible al mercat.


L'azimut de la instalꞏlació s'haurà d'indicar considerant les següents referències: SUD=0° ; EST=-90° ; OEST=90° . 


Inclinació dels panells respecte de l' horitzontal .


En el cas que existeixi espai útil disponible a la coberta , es requereix contemplar una preinstalꞏlació  per a una futura execució de plaques fotovoltaiques.


Incorporar una previsió dels costos  d'execució de la futura instalꞏlació FV.


La instalꞏlació de monitoratge projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia .


Els valors dels indicadors complimentats en aquesta fitxa hauran de ser coherents amb el contingut de la Separata d'Energia i la resta de documentació aportada. Cal 
verificar que, un cop complimentat el formulari, no hi hagi camps destacats en color vermell . En cas contrari, caldrà revisar i esmenar el contingut del projecte.


En el cas que el projecte incorpori el disseny de més d'un edifici aïllat independent , caldrà omplir una fitxa per a cadascún d'aquests edificis.


Cal escollir la normativa que maximitzi la generació d'ACS  produïda per la instalꞏlació Solar Tèrmica .


Càlcul de la demanda total diària d'ACS  i del percentatge mínim de cobertura amb plaques Solar Tèrmiques  d'acord amb la normativa d'aplicació.


El pressupost de la instalꞏlació ha d'incloure cost de material , subministrament i muntatge , posada en marxa , legalització  i mesures de PRL . Queden exclosos 
d'aquest pressupost els equips de mesura i monitoratge.


Es recomana que els sistemes de generació tèrmica  que es disposin en els projectes disposin com a mínim d’un etiquetatge energètic A+ .


Per a que una bomba de calor sigui considerada com a font d'energia renovable ha d'oferir un SPF superior a 2,5 . Per a la producció d'ACS, el SPF ha d'estar calculat 
a una temperatura de condensació:
              > 55°C , en ús residencial o en ús terciari sense acumulació
              > 65°C , en ús terciari amb acumulació


La instalꞏlació fotovoltaica projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia . Cal definir de forma 
independent les característiques individuals de cadascun dels camps fotovoltaics: agrupacions de mòduls fotovoltàics connectats a una escomesa elèctrica diferent o 
amb característiques diferents que afectin al rendiment específic, com el tipus de mòdul , inclinació i azimut.


S'entén per envolupant útil disponible  aquells elements de l'envolupant que no hagi estat ocupats en l'àmbit del projecte, que presentin un assoleiament suficient  i 
que tinguin la suficient capacitat portant per a la instalꞏlació dels panells fotovoltaics.


Cost estimat FV coberta(14): Cost estimat FV façana(14):


Previsió BMS:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 2: Pèrdues per ombres:


Envolupant útil disponible(9): Previsió preinstalꞏlació(13):


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 2:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 1:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 1: Pèrdues per ombres:


Sup. útil coberta disponible: Sup. útil façana disponible:


Potència pic prevista: Potència pic OMA:


Instalꞏlació panells FV:


Camp fotovoltaic 2


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 2:


00/01/190000/01/1900


Instalꞏlació monitoratge(15):


Envolupant útil disponible(9):


En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, utilitzar la pestanya FV Addicionals


Aportació E. Renovable: Pressupost Instalꞏlació(5):


Camp fotovoltaic 1


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 1:


Data d'actualització: 20/01/2021 2/4







Bombes de Calor Addicionals (*)


(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Bàsic


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


Acumulació ACS?


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


Potència màx. ACS:


Unitats Instalꞏlades:


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 10


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


SPF per ACS(7):


SPF per Calefacció(7):


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 8


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Sistema 7


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(6):


Producció Tèrmica ACS:


Potència màx. ACS:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


Producció Tèrmica ACS:


Sistema 4


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?Producció Tèrmica ACS:


Potència màx. ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(6):


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 5


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Producció Tèrmica ACS:


Potència màx. ACS:


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. ACS:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 6


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. calefacció:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Sistema 9
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Camps Fotovoltaics Addicionals (*)


(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Bàsic


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat


Sup. captació Camp 10: Pèrdues per ombres:


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 10:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 10:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 9: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 10


Camp fotovoltaic 9


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 9:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 9:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 8:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 8: Pèrdues per ombres:


Sup. captació Camp 7: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 8


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 8:


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 7:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 7:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 6: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 7


Camp fotovoltaic 6


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 6:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 6:


Camp fotovoltaic 5


Potència pic Camp 5:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 5: Pèrdues per ombres:


Tipus de Panell FV:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 5:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 4:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 4: Pèrdues per ombres:


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 4:


Camp fotovoltaic 3


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 3:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 3:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 3: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 4
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La present fitxa actualitza/modifica informació respecte fitxes aportades prèviament referents al projecte executiu?


1. DADES GENERALS DEL PROJECTE


m2 m2


2. CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA EN FASE DE PROJECTE(3)


m2


2.1 Indicador Energia Primària No Renovable


<desplegable> kWh/(m2ꞏany)


2.2 Indicadors Demanda Energètica


<desplegable> <desplegable>


kWh/(m2ꞏany) kWh/(m2ꞏany)


3. GENERACIÓ TÈRMICA (ACS I CALEFACCIÓ)


3.1 Solar Tèrmica


l/d


%


m2 %


kWh/any €


3.2 Bombes de Calor


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


3.3 Xarxes de Calor (Districlima, Ecoenergies)


kWh/any %


3.4 Biomassa


kWh/any kW


En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, utilitzar la pestanya BdC Addicionals


Aportació E. Renovable: Cobertura renovable:


Aportació E. Renovable: Potència instalꞏlació:


Sistema 3


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Sistema 2


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Sistema 1


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(8):


Prod. Tèrmica Calefacció:


Producció Tèrmica ACS:


Potència màx. ACS:


<desplegable> Demanda diària ACS(6):


Instalꞏlació plaques ST: <desplegable> Contribució mín. ST(6):


Sup. Captació: Cobertura Renovable:


Aportació E. Renovable: Pressupost Instalꞏlació(7):


Normativa d'aplicació(5):


Valor Demanda:


CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ


Sup. Habitable:


Indicar altres:


<desplegable>


Qualificació(4):


Codi Registre ICAEN:


Qualificació(4):


Valor Demanda:


Software utilitzat:


Qualificació(4): Consum:


Ús de l'edifici: <desplegable> Gestor de l'equipament: <desplegable>


Residencial/Terciari: Indicar altres:


Promotor: Equip Redactor:


FITXA INDICADORS ENERGÈTICS PROJECTE EXECUTIU(1)


Títol projecte:


Número expedient AEB: Data:


Emplaçament: Districte: <desplegable>


 


Representant Promotor: Representant E. Redactor:


Tipus d'actuació: <desplegable> Ampliació de l'edifici: <desplegable>


Nº edificis independents(2):


Li són d'aplicació al projecte el Requeriments d'Autosuficiència Energètica?


Sup. Útil: Sup. Construïda:


SÍ NO
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4. GENERACIÓ ELÈCTRICA


4.1 Fotovoltaica(10)


<desplegable> <desplegable>


kWp kWp


kWh/any €


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


4.2 Estudi de potencialitat de generació fotovoltaica de zones de l'envolupant no explotades


Sí, coberta <desplegable>


m2 m2


€ €


5. MONITORATGE ENERGÈTIC


<desplegable>


€


NOTES


1
(1)


2 (2)


3 (3)


4 (4)


5 (5)


6 (6)


7
(7)


8 (8)


9


(9)


#


(10)


#
(11)


# (12)


# (13)


# (14)


# (15)


# (16)


# (17)


# (18)


Signat, Representant Equip Promotor del Projecte Signat, Tècnic/a Equip Redactor del Projecte 


Sra./Sr. Sra./Sr. 


En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, utilitzar la pestanya FV Addicionals


<desplegable>


Expressar el número de variables monitorades que s'envien a SENTILO , d'acord a l'última versió del Protocol d'Energia .


Es recomana que els sistemes de generació tèrmica  que es disposin en els projectes disposin com a mínim d’un etiquetatge energètic A+ .


La instalꞏlació fotovoltaica projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia . Cal definir de forma 
independent les característiques individuals de cadascun dels camps fotovoltaics: agrupacions de mòduls fotovoltàics connectats a una escomesa elèctrica diferent o 
amb característiques diferents que afectin al rendiment específic, com el tipus de mòdul , inclinació i azimut.


S'entén per envolupant útil disponible  aquells elements de l'envolupant que no hagi estat ocupats en l'àmbit del projecte, que presentin un assoleiament suficient  i 
que tinguin la suficient capacitat portant per a la instalꞏlació dels panells fotovoltaics.


A fi d'aprofitar el màxim la superfície construïda, els mòduls fotovoltaics  instalꞏlats hauran de ser d'alt rendiment  d'acord a la millor tecnologia disponible al mercat.


L'azimut de la instalꞏlació s'haurà d'indicar considerant les següents referències: SUD=0° ; EST=-90° ; OEST=90° . 


Inclinació dels panells respecte de l' horitzontal .


En el cas que existeixi espai útil disponible a la coberta , es requereix contemplar una preinstalꞏlació  per a una futura execució de plaques fotovoltaiques.


Incorporar una previsió dels costos  d'execució de la futura instalꞏlació FV.


La instalꞏlació de monitoratge projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia .


Camp fotovoltaic 2


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 2:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 2:


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 2: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 1


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 1:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 1:


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 1: Pèrdues per ombres:


Envolupant útil disponible(11 Instalꞏlació panells FV:


Potència pic prevista: Potència pic OMA:


Aportació E. Renovable: Pressupost Instalꞏlació(7):


Pressupost Instalꞏlació:


00/01/1900


Tipus de monitoratge: <desplegable>


00/01/1900


Els valors dels indicadors complimentats en aquesta fitxa hauran de ser coherents amb el contingut de la Separata d'Energia i la resta de documentació aportada. Cal 
verificar que, un cop complimentat el formulari, no hi hagi camps destacats en color vermell . En cas contrari, caldrà revisar i esmenar el contingut del projecte.


Envolupant útil disponible(11


Càlcul de la demanda total diària d'ACS  i del percentatge mínim de cobertura amb plaques Solar Tèrmiques  d'acord amb la normativa d'aplicació.


Per a que una bomba de calor sigui considerada com a font d'energia renovable ha d'oferir un SPF superior a 2,5 . Per a la producció d'ACS, el SPF ha d'estar calculat 
a una temperatura de condensació:
              > 55°C , en ús residencial o en ús terciari sense acumulació
              > 65°C , en ús terciari amb acumulació


Previsió preinstalꞏlació(15):


Sup. útil façana disponible:


Cost estimat FV coberta(16): Cost estimat FV façana(16):


Instalꞏlació monitoratge(17): Previsió BMS:


El promotor del projecte autoritza a l' AEB  la consulta de les dades de la certificació energètica registrades a l' ICAEN .


Cal escollir la normativa que maximitzi la generació d'ACS  produïda per la instalꞏlació Solar Tèrmica .


El pressupost de la instalꞏlació ha d'incloure cost de material , subministrament i muntatge , posada en marxa , legalització  i mesures de PRL . Queden exclosos 
d'aquest pressupost els equips de mesura i monitoratge.


Sup. útil coberta disponible:


Variables SENTILO(18):


En el cas que el projecte incorpori el disseny de més d'un edifici aïllat independent , caldrà omplir una fitxa per a cadascún d'aquests edificis.


Les qualificacions dels indicadors han de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia .
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Bombes de Calor Addicionals (*)


(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Executiu


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat


Prod. Tèrmica Calefacció:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Etiqueta energètica(8):


Acumulació ACS?


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(8):


Prod. Tèrmica Calefacció:


Producció Tèrmica ACS:


Unitats Instalꞏlades:


Servei Prestat:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


Potència màx. ACS:


Tipus de Bomba:


Unitats Instalꞏlades:


SPF per ACS(9):


SPF per Calefacció(9):


Sistema 8


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


calculat a una temperatura de condensació ------------->


calculat a una temperatura de condensació ------------->


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 7


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Potència màx. calefacció:


Acumulació ACS?


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 10


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 9


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Potència màx. calefacció:


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 6


Unitats Instalꞏlades:


Sistema 4


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 5


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:
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Camps Fotovoltaics Addicionals (*)


(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Executiu


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 10: Pèrdues per ombres:


En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 10:


Camp fotovoltaic 9


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 9:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 9:


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 9: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 10


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 10:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 8:


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 8: Pèrdues per ombres:


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 8:


Sup. captació Camp 6: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 7


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 7:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 7:


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 7: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 8


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 5:


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 5: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 6


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 6:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 6:


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 5:


Sup. captació Camp 3: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 4


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 4:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 4:


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 4: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 5


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Camp fotovoltaic 3


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 3:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 3:
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La present fitxa actualitza/modifica informació respecte fitxes aportades prèviament referents a la recepció parcial?


1. DADES GENERALS DE L'EQUIPAMENT


m2 m2


2. CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI ACABAT(3)


m2


m2


2.1 Indicador Energia Primària No Renovable


<desplegable> kWh/(m2ꞏany)


2.2 Indicadors Demanda Energètica


<desplegable> <desplegable>


kWh/(m2ꞏany) kWh/(m2ꞏany)


3. GENERACIÓ TÈRMICA (ACS I CALEFACCIÓ)


3.1 Solar Tèrmica


l/d


%


m2 %


kWh/any €


3.2 Bombes de Calor


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


3.3 Xarxes de Calor (Districlima, Ecoenergies)


kWh/any %


3.4 Biomassa


kWh/any kW


 


Valor Demanda:


FITXA INDICADORS ENERGÈTICS RECEPCIÓ PARCIAL(1)


<desplegable>


<desplegable>


Nom de l'equipament:


<desplegable>


Data:


Indicar altres:


Gestor de l'equipament:


Districte:


Ampliació de l'edifici:


CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ


Representant D.O.:


Software utilitzat:


Equip Direcció Obra:


<desplegable>


Sup. Construïda:


Tipus d'actuació:


Indicar altres:


Sup. Habitable:


Qualificació(4):


Qualificació(4):


Valor Demanda:


Sup. Útil:


Residencial/Terciari:


Promotor:


Representant Promotor:


Normativa d'aplicació(5): <desplegable>


Instalꞏlació plaques ST: <desplegable>


Sup. Captació:


<desplegable>


Nº edificis independents(2):


Qualificació(4):


Consum:


Unitats Instalꞏlades:


Servei Prestat:


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Número expedient AEB:


Emplaçament:


Ús de l'edifici: <desplegable>


Li són d'aplicació al projecte el Requeriments d'Autosuficiència Energètica?


Codi Registre ICAEN:


Producció Tèrmica ACS:


Sistema 1


calculat a una temperatura de condensació ------------------>


calculat a una temperatura de condensació ------------------>


calculat a una temperatura de condensació ------------------>


calculat a una temperatura de condensació ------------------>


calculat a una temperatura de condensació ------------------>


Sistema 2


Unitats Instalꞏlades:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


SPF per ACS(9):


Prod. Tèrmica Calefacció:


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9):


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9):


Tipus de Bomba:


Acumulació ACS?


Servei Prestat:


Sistema 3


SPF per ACS(9):


En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, utilitzar la pestanya BdC Addicionals


Cobertura renovable:


Potència instalꞏlació:


Demanda diària ACS(6):


Contribució mín. ST(6):


Cobertura Renovable:


Cost Instalꞏlació(7):


Servei Prestat:


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Acumulació ACS?


calculat a una temperatura de condensació ------------------>


SPF per Calefacció(9):


Aportació E. Renovable:


Aportació E. Renovable:


Aportació E. Renovable:


Tipus de Bomba:


Unitats Instalꞏlades:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9):


Tipus de Bomba:


Potència màx. ACS:


SÍ NO
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4. GENERACIÓ ELÈCTRICA


4.1 Fotovoltaica(10)


<desplegable> kWp


kWh/any €


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


° °


m2 %


4.2 Estudi de potencialitat de generació fotovoltaica de zones de l'envolupant no explotades


<desplegable> <desplegable>


m2 m2


€ €


5. MONITORATGE ENERGÈTIC


<desplegable>


Cost Instalꞏlació: €


DECLARACIONS
Durant la fase d'execució de l'obra, s'ha realitzat modificacions respecte al projecte executiu que afectin a aspectes energètics de l'edifici? <desplegable>


AVALUACIÓ AEB?


<desplegable>


<desplegable>


<desplegable>


<desplegable>


<desplegable>


NOTES


1
(1)


2 (2)


3 (3)


4 (4)


5 (5)


6 (6)


7
(7)


8 (8)


9


(9)


#


(10)


# (11)


# (12)


# (13)


#
(14)


# (15)


# (16)


# (17)


# (18)


Signat, Representant Equip Promotor de l'Obra Signat, Director/a de l'Obra 


Sra./Sr. Sra./Sr. 


Execució preinstalꞏlació(15):


Sup. útil façana disponible:


Cost estimat FV façana(16):


Variables SENTILO(18):<desplegable>


En el cas que l'obra incorpori l'execució de més d'un edifici aïllat independent , caldrà omplir una fitxa per a cadascún d'aquests edificis.


El promotor de l'obra autoritza a l' AEB  la consulta de les dades de la certificació energètica registrades a l' ICAEN .


El cost de la instalꞏlació ha d'incloure cost de material , subministrament i muntatge , posada en marxa , legalització  i mesures de PRL . Queden exclosos d'aquest 
pressupost els equips de mesura i monitoratge.


Càlcul de la demanda total diària d'ACS  i del percentatge mínim de cobertura amb plaques Solar Tèrmiques  d'acord amb la normativa d'aplicació.


Cal escollir la normativa que maximitzi la generació d'ACS  produïda per la instalꞏlació Solar Tèrmica .


Les qualificacions dels indicadors han de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia .


CODI PAM + DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ


Els valors dels indicadors complimentats en aquesta fitxa hauran de ser coherents amb el contingut de la Separata d'Energia i la resta de documentació aportada. Cal 
verificar que, un cop complimentat el formulari, no hi hagi camps destacats en color vermell . En cas contrari, caldrà revisar i esmenar el contingut del projecte.


DATA APROVACIÓ AEB


Es recomana que els sistemes de generació tèrmica  que es disposin en els projectes disposin com a mínim d’un etiquetatge energètic A+ .


Per a que una bomba de calor sigui considerada com a font d'energia renovable ha d'oferir un SPF superior a 2,5 . Per a la producció d'ACS, el SPF ha d'estar calculat a 
una temperatura de condensació:
              > 55°C , en ús residencial o en ús terciari sense acumulació
              > 65°C , en ús terciari amb acumulació


S'entén per envolupant útil disponible  aquells elements de l'envolupant que no hagi estat ocupats en l'àmbit del projecte, que presentin un assoleiament suficient  i que 
tinguin la suficient capacitat portant per a la instalꞏlació dels panells fotovoltaics.


La instalꞏlació fotovoltaica executada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia . Cal definir de forma 
independent les característiques individuals de cadascun dels camps fotovoltaics: agrupacions de mòduls fotovoltàics connectats a una escomesa elèctrica diferent o amb 
característiques diferents que afectin al rendiment específic, com el tipus de mòdul , inclinació i azimut.


A fi d'aprofitar el màxim la superfície construïda, els mòduls fotovoltaics  instalꞏlats hauran de ser d'alt rendiment  d'acord a la millor tecnologia disponible al mercat.


L'azimut de la instalꞏlació s'haurà d'indicar considerant les següents referències: SUD=0° ; EST=-90° ; OEST=90° . 


Inclinació dels panells respecte de l' horitzontal .


En el cas que existeixi espai útil disponible a la coberta , es requereix contemplar una preinstalꞏlació  per a una futura execució de plaques fotovoltaiques.


Expressar el número de variables monitorades que s'envien a SENTILO , d'acord a l'última versió del Protocol d'Energia .


La instalꞏlació de monitoratge projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia .


Incorporar una previsió dels costos  d'execució de la futura instalꞏlació FV.


00/01/190000/01/1900


Aportació E. Renovable:


<desplegable>


Camp fotovoltaic 1


En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, utilitzar la pestanya FV Addicionals


Envolupant útil disponible(14


Sup. útil coberta disponible:


Cost estimat FV coberta(16):


Sup. captació Camp 2:


Tipus de monitoratge:


Azimut panells(12):


Camp fotovoltaic 2


Rendiment panell(11):


Cost Total Instalꞏlació(7):


Potència pic Camp 1:


Pot. nominal Camp 1:


Inclinació dels panells(13):


Pèrdues per ombres:Sup. captació Camp 1:


Potència pic instalꞏlada:


Instalꞏlació monitoratge(17):


Azimut panells(12):


Potència pic Camp 2:


Pot. nominal Camp 2:


Execució BMS:


Inclinació dels panells(13):


Pèrdues per ombres:


Rendiment panell(11):


Execució instalꞏlació FV:


Tipus de Panell FV:


Tipus de Panell FV:
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Bombes de Calor Addicionals (*)


(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Recepció


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


Potència màx. ACS: Potència màx. calefacció:


Sistema 4


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades: Etiqueta energètica(8):


Potència màx. ACS: Potència màx. calefacció:


Producció Tèrmica ACS: Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 5


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades: Etiqueta energètica(8):


Potència màx. ACS: Potència màx. calefacció:


Producció Tèrmica ACS: Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 6


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades: Etiqueta energètica(8):


Potència màx. ACS: Potència màx. calefacció:


Producció Tèrmica ACS: Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 7


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades: Etiqueta energètica(8):


Potència màx. ACS: Potència màx. calefacció:


Producció Tèrmica ACS: Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 8


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades: Etiqueta energètica(8):


Potència màx. ACS: Potència màx. calefacció:


Producció Tèrmica ACS: Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 9


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades: Etiqueta energètica(8):


Potència màx. ACS: Potència màx. calefacció:


Producció Tèrmica ACS: Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 10


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades: Etiqueta energètica(8):


En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat


Producció Tèrmica ACS: Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->
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Camps Fotovoltaics Addicionals (*)


(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Recepció


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Camp fotovoltaic 3


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 3:


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 3:


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 5:


Sup. captació Camp 3: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 4


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 4:


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 4:


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Sup. captació Camp 4: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 5


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 5:


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Sup. captació Camp 5: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 6


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 6:


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 6:


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 8:


Sup. captació Camp 6: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 7


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 7:


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 7:


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Sup. captació Camp 7: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 8


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 8:


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Sup. captació Camp 8: Pèrdues per ombres:


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 10:


Camp fotovoltaic 9


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 9:


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 9:


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Sup. captació Camp 9: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 10


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 10:


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Sup. captació Camp 10: Pèrdues per ombres:


En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat
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C.II.2. Plantilla de passi 


La plantilla de passi és un document elaborat a fi que els diferents ens promotors públics puguin sol·licitar 


oficialment a l’AEB la revisió documental de projectes. Addicionalment, el document està pensat a fi que els 


ens promotors puguin realitzar el control de la documentació que s’està aportant conjuntament amb el passi i 


comparar aquesta documentació amb l’establerta com a mínima necessària a aportar en cadascuna de les 


etapes del projecte/obra, d’acord al que s’estableix en la memòria del Protocol d’Energia. 


El document referit s’adjunta a continuació. 







 


 
 


PASSI DE PROJECTE A L’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA 
 


Atenent al previst en el Protocol d’Energia per a Projectes i Obres d’Edificis i Equipaments Municipals ens 
plau adjuntar-vos la documentació referent al Projecte XXX, amb contingut suficient, a efectes que emeteu 
el corresponent Informe d’Energia. 


 


REFERÈNCIES 


Núm. Expedient AEB:  


Títol Projecte:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


 


ANTECEDENTS 


Fase del projecte Tipus de documentació aportada per a la fase actual(1) 


<desplegable> <desplegable> 
(1) Es consideren el Projecte Bàsic, el Projecte Executiu i la Recepció d’Obra fases documentals independents entre sí. 
 


DOCUMENTACIÓ  ADJUNTA(2)  
(2) Marcar la documentació aportada en la present entrega documental 


PROJECTE BÀSIC ☐ 


Separata d’Energia del Projecte Bàsic ☐ 


Dossier d’actes definitives ☐ 


Fitxa Indicadors Energètics del Projecte Bàsic ☐ 


Document de resposta a l’anterior Informe Energia, si s’escau ☐ 


PROJECTE EXECUTIU ☐ 


Separata d’Energia del Projecte Executiu ☐ 


Dossier d’actes definitives ☐ 


Fitxa Indicadors Energètics del Projecte Executiu ☐ 


Document de resposta a l’anterior Informe Energia, si s’escau ☐ 


Informes Certificació d’Eficiència Energètica i Verificació de Requisits HE0 i HE1 en fase de projecte ☐ 


Etiqueta de qualificació energètica en fase de projecte i/o acusament de rebuda del registre de la CEE a ICAEN ☐ 


RECEPCIÓ PARCIAL D’OBRA ☐ 


Separata d’Energia del Projecte As-Built, en la que s’incorpora el Dossier Tècnic ☐ 


Dossier d’actes definitives ☐ 


Fitxa Indicadors Energètics de la Recepció Parcial ☐ 


Document de resposta a l’anterior Informe Energia, si s’escau ☐ 


Informes Certificació d’Eficiència Energètica i Verificació de Requisits HE0 i HE1 de l’edifici acabat ☐ 


Etiqueta de qualificació energètica de l’edifici acabat ☐ 


As-Built de la instal·lació de monitoratge ☐ 


 


 
 
 


 
 
 
 


Signat, Representant Promotor 
Barcelona, XX de XXXX de 20XX 
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C.II.3. Plantilla document de resposta 


La plantilla document de resposta és un document elaborat a fi que els equips redactors puguin articular les 


respostes a cadascuna de les esmenes requerides en l’últim informe emès per l’AEB, identificant, en cada cas, 


la solució proposada i localitzant els canvis realitzats en la Separata d’Energia esmenada. Addicionalment, 


aquest document permetrà als promotors de l’obra verificar l’abast de les modificacions introduïdes en les 


Separates corregides i fer-ne un seguiment acurat. 


El document referit s’adjunta a continuació. 







 


 
 


DOCUMENT DE RESPOSTA A L’INFORME D’ENERGIA 
 


REFERÈNCIES 


Núm. Expedient AEB:  


Títol Projecte:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


 


ANTECEDENTS 


Resposta Informe Número Fase del projecte Data emissió informe Qualificació informe 


 <desplegable> <desplegable> <desplegable> 


 


MODIFICACIONS REALITZADES EN LA NOVA DOCUMENTACIÓ APORTADA 
El següent llistat de modificacions haurà de donar resposta a totes les esmenes requerides en l’Annex 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE de l’últim Informe 
d’Energia emès per l’Agència d’Energia de Barcelona. 


Capítol modificat(1) Descripció Esmena 
Pàgines modificades 
de la nova Separata 


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


(1) Incloure la numeració i el text del capítol modificat d’acord amb la denominació que apareix a l’Annex 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE de l’últim 
Informe d’Energia emès per l’Agència d’Energia de Barcelona. 


 


 


Barcelona, XX de XXXX de 20XX 


 
 
 
 
 
 
Signatura Representant Promotor 


 
 
 
 
 
 


Signatura Representant Redactor 
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C.II.4. Plantilla d’actes de reunions i visites d’obra 


La plantilla d’actes de reunions i visites d’obra és una proposta de document d’utilitat per a redactors i 


promotors per recollir els diferents aspectes tractats en les reunions amb l’AEB. En el cas d’utilitzar qualsevol 


altre format, resultarà necessari recollir els següents camps: data, assistents, l’ordre del dia, temes debatuts i 


acords assolits. 


Tal i com s’estableix en la memòria del Protocol d’Energia, les entregues documentals de les diferents etapes 


de projecte/obra hauran d’incorporar necessàriament el dossier complet i actualitzat de les actes aprovades i 


definitives de les reunions esdevingudes fins a la data d’entrega de la pròpia documentació. 


El document referit s’adjunta a continuació. 







 


 
 


ACTA REUNIÓ DE SEGUIMENT DE PROJECTE I/O OBRA 
 


REFERÈNCIES 


Data reunió: <desplegable> 


Núm. Expedient AEB:  


Títol Projecte:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


Tipus de reunió: <desplegable> 


 


ASSISTENTS 


Nom i cognoms Organisme Correu electrònic 


   


   


   


   


   


   


   


   


 


ORDRE DEL DIA 
L’ordre del dia haurà de coincidir amb l’especificada en el Protocol d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals per a cada etapa del 
projecte/obra, o en el seu defecte, amb l’acordada anteriorment a la reunió. 


 


  







ASPECTES TRACTATS I ACORDS 


 


 


Barcelona, XX de XXXX de 20XX 
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C.II.5. Plantilla de proposta d’ampliació o millora 


La proposta d’ampliació o millora (PAM) és el document resum en el qual les direccions d’obra materialitzen 


les sol·licituds de modificació del projecte executiu durant la fase d’execució de l’obra a les entitats promotores 


públiques. El present apartat inclou una proposta de document PAM que dóna resposta a les funcionalitats 


requerides. 


Tal i com s’estableix en la memòria del Protocol d’Energia, les propostes de modificació del projecte dirigides a 


l’AEB per a la seva avaluació hauran d’incorporar els corresponents documents PAM i les justificacions 


tècniques necessàries segons el cas. 


El document referit s’adjunta a continuació. 







Data:  
Pàgina:


CONTRACTISTA: EXP.
OBRA:


RESUM ECONÒMIC


€(PEM) % 


0,00 €


SI/NO SI/NO


Uts AMIDAMENT
PREUS 


UNITARIS


TOTAL PEM


Uts PC CODI AMIDAMENT
PREUS 


UNITARIS


TOTAL PEM


DETALLS DE LA PROPOSTA D'AMPLIACIÓ O MILLORA
SOLUCIÓ PROJECTE


SOLUCIÓ PROPOSADA


0,00 €


MOTIU DE LA PROPOSTA D'AMPLIACIÓ O MILLORA


DIFERÈNCIA


0,00 €
0,00 €


DOCUMENTACIÓ ADJUNTA


CODI IMPORT


DESGLÒS ECONÒMIC
SOLUCIÓ DE PROJECTE


0,00 €
0,00 €


0,00 €


0,00 €


SOLUCIÓ PROPOSADA


IMPORTDESCRIPCIÓ


0,00 €


DESCRIPCIÓ


CONFORMITAT CONTRACTISTA CONFORMITAT COORDINADOR SEG. I SALUT
Nom: Nom: 


data data


CONFORMITAT DIRECCIÓ D'OBRA CONFORMITAT CONSTRUCTOR MANAGER
Nom: Nom: 


0,00 € 0,00 €0,00 €


0,00 €
SOLUCIÓ PROPOSADA 0,00 € 0,00 €


SOLUCIÓ DE PROJECTE 0,00 € 0,00 €
0,00 €


0,00 €
0,00 €


TOTAL  


X de Y


PROPOSAT PER PART  DE: EN QUALITAT DE:
PEM D.G + B.I.


PROPOSTA D'AMPLIACIÓ O MILLORA


AREA/ÀMBIT: 


CAPÍTOL: 
SUBCAPÍTOL: 


21% IVA


data data Total


CONFORMITAT OPERADOR AFECTAT  CONFORMITAT OPERADOR AFECTAT  DISTRIBUCIÓ:


PAM nº 001


data data data


APROVACIÓ PROMOTOR MUNICIPAL APROVACIÓ PROMOTOR MUNICIPAL PROPONENT:
Nom: Nom: Nom:


data data
Participa del repartiment econòmic Participa del repartiment econòmic


Nom: Nom: 


LOGO PROMOTOR 
MUNICIPAL
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C.II.6. Plantilles per a la recepció i explotació d’instal·lacions solars tèrmiques i sistemes 
alternatius 


El present apartat inclou un recull de documents que el contractista de les obres ha de tenir presents durant 


l’EXECUCIÓ i RECEPCIÓ de les obres que incloguin instal·lacions tèrmiques o sistemes alternatius. Aquests 


documents inclouen, entre d’altres: 


- Models de certificats finals de diferents tipus d’instal·lacions 


- Models de cartes de garantia 


- Documents de suport adreçats a instal·ladors, tècnics d’inspecció i usuaris d’instal·lacions solars 


tèrmiques o sistemes alternatius 


Els documents referits s’adjunten a continuació. 
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MODEL DE CERTIFICAT FINAL I D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 


DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
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CERTIFICAT FINAL I D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 
TÈRMICA 


DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 
Adreça de la instal·lació: ………………............................................................................................................... 
Nom o raó social del titular: .....................................................…………..…......   DNI o NIF: ............................. 
Telèfon: ....................  Fax: ........................   Correu electrònic: ................................ 


 
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 


 
APLICACIÓ  


  □ ACS   □ Piscina   □ Altres ………………………………….    


 
LOCALS o EDIFICIS  
 Ús:   □ Habitatges  □ Altres .................................  


 Actuació:  □ Nova planta  □ Rehabilitació integral        □ Canvi d’ús  
 
PRODUCCIÓ ENERGÈTICA  
 


 Demanda energètica Energia solar 
produïda 


Contribució 
solar 


 Litres/dia ACS kWh/mes kWh/mes % 
Gener     
Febrer     
Març     
Abril     
Maig     
Juny     
Juliol     
Agost     
Setembre     
Octubre     
Novembre     
Desembre     
Total     


  
    Potència tèrmica nominal total de l’equip de suport o auxiliar: ................. kW  
 
CAPTACIÓ SOLAR 
 Marca dels captadors: ……………………    Model: ………………  


 Tipus:   □ Captador pla      □ Captador de tubs de buit       □ Altres …………… 


 Contrasenya de certificació:  …………  Vàlida fins a: …………….   
 Nombre de captadors: ..........       Superfície d’obertura unitària: .......... m2/captador   
 Superfície del camp de captació:  .......... m2  
 Inclinació (14): ............... o     Orientació (15): .............. o 
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ACUMULACIÓ  
□ Individual  □ Col·lectiva  □ Altres  
 


Acumulador [uts] Sup. bes. [m2) Volum unitari 


   


   


   


Totals   


 
  Litres/m2 de captació: .......................... 
 
 


SISTEMA DE REGLATGE I CONTROL 
 Cabals de disseny: Primari: ..….….…  Secundari: ………..… Distribució: …............ [l/h] 
 □ Control diferencial          Unitats: ............. 


 □ Altres ……………………….     Unitats: ............. 
 
DADES GENERALS  
 Pressió màx. de treball:  Primari: …..….. Secundari: ….....… Distribució: ….........  [bar]  
 Temperatura màx. de treball:  Primari: ..…….. Secundari: ….....… Distribució: ….........  [ºC] 
 Temperatura mín. de treball:  Primari: ..……... Secundari: …….… Distribució: ….........  [ºC] 
 Tipus de fluid: Primari: ..…….…..….. Secundari: …………...… Distribució: ….....................  
 Potència bescanvi:  Primari: .……..….... Secundari: ………..… Distribució: …............... [W] 
 Superfície bescanvi:  Primari: .………... Secundari: ……......… Distribució: …...............  [m2] 
 
PROTECCIONS  
 Volum vas expansió: Primari: ….….….. Secundari: ….….....… Distribució: …................. [l] 
 □ Anticongelant   Grau de protecció:...................... ºC  


 □ Potència dissipació*: ……………….  [W]  * a temp. màx. i cabal nominal  


 □ Altres ……………………………….  
 
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA  
 □ Projecte executiu de la instal·lació       □ Altres ………………………………. 
 
 


CERTIFICACIÓ 
 


(Nom i cognoms) ....................................................................................., director/a tècnic/a de la instal·lació d’energia 
solar, col·legiat/ada núm. ............................. al Col·legi ..............................................................,  
 
 
CERTIFICA que la instal·lació d’energia solar ha estat executada satisfactòriament segons projecte executiu realitat per 
(nom i cognoms) ....................................................................................., visat pel Col·legi ................................................., 
amb data ............... i número de visat ......................d’acord amb els mesuraments i proves realitzades (se n’adjunten els 
resultats), ha dut a terme la instal·lació referida d’acord amb els reglaments i disposicions vigents que l’afecten, i 
especialment d’acord amb el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITE. 
 
    .................................., a ............de ..........................de ...............  
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    Signatura del director/a de la instal·lació   
 
 
 
 


CERTIFICACIÓ 
 
(Nom i cognoms) ....................................................................................., inspector/a de la instal·lació d’energia solar, en 
representació de (nom de l’ ECA) ................................................................................., 
 
 
CERTIFICA que la instal·lació d’energia solar ha superat amb èxit els requeriments necessaris especificats al 
Procediment d’inspecció d’instal·lacions d’energia solar tèrmica de Barcelona.  
 
     Barcelona .................................., a ............de ..........................de 
...............  
 
    Signatura de l’inspector/a de la instal·lació i segell de l’ECA 
 
 
 
 
 
 







 
CERTIFICAT D’ACABAMENT D’INSTAL·LACIONS CONFORME PROJECTE 


 
 


NOM I COGNOMS DEL PROJECTISTA  


NIF  


TITULACIÓ  


NÚMERO DE COL·LEGIAT  
 


DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 


EMPLAÇAMENT  


TITULAR  


AUTOR DEL PROJECTE  


TIPOLOGIA D’INSTAL·LACIÓ  
 


CERTIFICACIÓ 


 
En, xxxxx xxxx xxxx, com a tècnic facultatiu amb NIF xxxxxx, havent realitzat el reconeixement 
tècnic de la instal·lació a dalt esmentada: 
 
CERTIFICA 
 
Que la instal·lació d’un sistema de bomba de calor aerotèrmica, com a substitució, per 
exempció, d’una instal·lació solar tèrmica, s’ha finalitzat i s’ajusta al projecte aprovat per 
l’Agència d’Energia de Barcelona en data XX-XX-XXXX amb número de procediment 
20XX/XXXX, i consta dels equips següents 
 


 Marca Model nº Potència Calor (kW) SPF 


Unitats exteriors: 


     


     


     


     


Unitats interiors: 


     


     


     


Acumulació (litres)  
Temperatura d'acumulació ACS / distribució 
(ºC)  


Règim de temperatures de treball (ºC)  


Demanda d'energia tèrmica ACS (kWh/any)  


 
 
 


Nom projectista que signa el certificat 


Barcelona, a XXX de XXXXX de 20XX 







 


 
 


 


 
Model de contracte de manteniment OST Barcelona 1 / 4 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
MODEL DE CONTRACTE DE MANTENIMENT 
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.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......


..., amb DNI núm. ……………, en representació de ...................................…, amb CIF ………………… i domicili 
fiscal a ……………………………………., com a part contractant (en endavant, “client”)   
 
i ....................................., amb DNI núm. ……………, en representació de l’empresa 
……………………………………………., amb CIF ………………… i domicili fiscal a ……………………………………. (en 
endavant, “empresa de manteniment”, inscrit al Registre REITE de la Generalitat de Catalunya amb núm. 
de registre ......................... 
 
subscriuen aquest contracte de manteniment de la instal·lació d’aprofitament de l’energia solar 
1…………………………………………………………………, amb l’abast, els límits i les condicions econòmiques 
especificades a les clàusules següents. 
 
 
PRIMERA.- L’objecte del present document és la contractació dels treballs de manteniment de la 
instal·lació d’aprofitament de l’energia solar situada a …………………………………………………… i propietat de 
2………………………….. 
 
SEGONA.- El present contracte entrarà en vigor el dia ……de ………… de ……. i tindrà una durada de 24 
mesos. 
 
TERCERA.- L’import del present contracte de manteniment s’estableix en …………………. euros anuals 
(…………… €/any), IVA inclòs. El pagament es farà efectiu mitjançant ……………………………………. 


 
QUARTA.- El present contacte es prorrogarà tàcitament per períodes anuals excepte si alguna de les 
parts ho comunica a l’altra per escrit amb una antelació no inferior a …… mesos a la data prevista 
d’extinció. Tret dels dos primers anys, l’import del present contracte de manteniment s’incrementarà 
anualment d’acord amb el percentatge que ho faci l’índex de preus del consum de Catalunya de l’any 
anterior. 
                                                           
1 Indiqueu la utilització de la instal·lació. (P. ex.:  “de producció d’aigua calenta sanitària” o “d’escalfament de 
piscina coberta”.) 
2 Identificació del propietari o el titular de la instal·lació.  


  


 Núm. o ref. de contracte: 


 Ref. instal·lació: 


 Adreça instal·lació: 


 Data inici contracte: 
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CINQUENA.- L’empresa de manteniment realitzarà ………. visites anuals a la instal·lació, durant les quals 
s’efectuaran les operacions de manteniment indicades Pla de manteniment annex al present contracte3. 
Les visites de manteniment les durà a terme personal degudament identificat. 
 
SISENA.- L’empresa de manteniment registrarà les comprovacions realitzades a cada visita a la 
instal·lació, anotant les dades indicades al pla de manteniment (temperatures, pressions, estat de les 
bombes, lectures dels comptadors...). Les dades anotades i les operacions efectuades quedaran 
reflectides a un llibre de manteniment de la instal·lació.  
 
SETENA.- L’empresa de manteniment s’encarregarà d’efectuar les lectures dels comptadors existents en 
la instal·lació, a fi i efecte de comptabilitzar i registrar la producció energètica real de la instal·lació solar, 
en kWh. Una vegada per any, l’empresa de manteniment realitzarà una valoració dels resultats 
energètics obtinguts, comparant la producció real amb la producció esperada i comprovant si s’assoleix 
la contribució solar mínima que exigeix l’ordenança solar de Barcelona4. L’empresa de manteniment  
elaborarà un informe anual de manteniment amb indicació de les operacions efectuades, les incidències 
detectades i les recomanacions per a la millora de l’estalvi d’energia, incloent-hi els resultats del balanç 
energètic obtingut durant el conjunt dels 12 mesos. L’informe serà lliurat al client durant el mes de 
............. de cada any. 
 
VUITENA.- L’empresa de manteniment es compromet a informar el client de qualsevol defecte o 
anomalia detectada en la instal·lació i que pugui afectar el correcte funcionament del sistema o reduir-
ne les prestacions energètiques.  
 
NOVENA.- El client garanteix la possibilitat d’accés del personal de l’empresa de manteniment a la 
totalitat de la instal·lació per realitzar les tasques previstes i vetllarà per la conservació de les servituds 
de pas, si n’hi ha. 
 
DESENA.- L’empresa de manteniment facilitarà atenció telefònica al client, dintre de l’horari laboral, per 
resoldre consultes relacionades amb el funcionament de la instal·lació solar 
 
ONZENA.- Ambdues parts contractants se sotmetran a un arbitratge d’equitat en cas de sorgir 
diferències en la interpretació d’aquest contracte i dels documents que en puguin formar part, segons el 
que estableix la llei. 
 


                                                           
3 Al present contracte s’adjuntarà obligatòriament un pla de manteniment adaptat a les característiques concretes 
de la instal·lació. El Pla de manteniment serà elaborat per l’empresa de manteniment, seguint les indicacions del 
Manual d’ús i manteniment de la instal·lació i detallarà les comprovacions i operacions que s’han de dur a terme a 
cada visita i les dades que cal anotar.  
 
4 La instrucció tècnica IT 3.4.3. del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis – RITE (Reial decret 
1027/2007) estableix l’obligatorietat de mesurar i registrar la producció energètica real de les instal·lacions solars 
amb una superfície de captació superior a 20 m²  i de realitzar un balanç anual de resultats per a comprovar que 
s’assoleix la contribució solar mínima exigida. 
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Si, a causa de qualsevol circumstància, alguna de les parts presentés alguna qüestió davant dels Tribunals 
de Justícia, ambdues parts se sotmetran als de Barcelona amb renúncia al propi fur. 
 
 
 
 
I en prova de conformitat, signen aquest contracte per duplicat a ......................, ........ de ................... 
de ............... 
 
 
 
 
Per al client          Per a l’empresa de manteniment 
 
 
Signatura i segell:    Signatura i segell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms:    Nom i cognoms 
NIF:    NIF: 
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MODEL DE GARANTIA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 


TÈRMICA PER A PRODUCCIÓ D’AIGUA SANITÀRIA 
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(1).........................................., amb NIF …………………… en representació de l’empresa  instal·ladora 
……………………………………… amb domicili social a 
…………………………………………………………………………………………., amb CIF ……………………………. i amb 
número de registre REIMITE …………………, especialitat:   Calefacció      Climatització i Registre dels 
Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) núm. …………………. 
 
GARANTEIX 
 
Que la instal·lació d’energia solar tèrmica per a producció d'aigua calenta sanitària, amb captació 
(2)……………………… i distribució (3)………………………, acumulació (4)………………… ……………………… en 
l'edifici (5)………………………, propietat de ………………………………, amb domicili social al 
……………………………… …………………………, disposa d'una garantia en l’execució de la instal·lació de 2 
anys. 
 
Addicionalment, els components de la instal·lació solar que s’indiquen a l’ annex disposen d’una 
garantia proporcionada pel fabricant amb la durada i condicions definides pel mateix fabricant. 
S’adjunten documents de garantia. 
 
Aquesta garantia no empara les avaries o deficiències causades pel mal ús.  
 
La garantia en l’execució de la instal·lació comprèn la reparació o reposició, si escau, dels 
components i accessoris que puguin resultar defectuosos. En cap cas, qualsevol reparació efectuada 
per l’instal·lador durant el període de garantia perllongarà el termini original. 
 
La garantia queda automàticament anul·lada quan la instal·lació hagi estat reparada, modificada o 
desmuntada, per persones alienes a l’instal·lador o als serveis d’assistència tècnica dels fabricants. 
 
(6)……………………… declina tota responsabilitat i anul·la la seva garantia quan per causes 
sobrevingudes (vents, pedra, robatoris, catàstrofes, etcètera) es puguin produir danys, tant en els 
equips solars, com els que aquests puguin ocasionar a d’altres béns. 
 
I perquè consti als efectes legals oportuns signo aquesta garantia, a……………………………. 
 
 
Signatura de l’empresa instal·ladora autoritzada: 
 
 
 
 
A …………………, …… de ……………… de 20….. 
 
 


(1) Nom complet empresa 
(2) Captació: col·lectiva o individual. 
(3) Distribució: col·lectiva o individual. 


(4) Acumulació: Col·lectiva d’ACS, col·lectiva amb bescanviadors per habitatge o distribuïda per habitatge. 


(5) Edifici: plurifamiliar o unifamiliar. 
(6) Nom empresa 
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Annex 
 
 
Components objecte d’una garantia particular coberta pel fabricant 
 
Captadors solars 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 


 


Dipòsit acumulador 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 


 


Bombes de circulació primari 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 


 


Bombes de circulació secundari 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 


 


Centraleta de regulació marca 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


 


Altres elements i accessoris: 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 2 anys 
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GUIÓ DE CONTINGUTS DEL MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 
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1. IDENTIFICACIÓ 


 


• Títol del projecte 


• Adreça completa de l’edifici 


• Identificació del tècnic autor del projecte de la instal·lació solar 


− Nom i cognoms 


− NIF 


− Adreça professional 


− Núm. de col·legiat 


 


• Identificació de l’empresa instal·ladora de la instal·lació solar 


− Raó social 


− NIF 


− Adreça 


− Telèfon 


 


• Identificació de l’empresa mantenidora de la instal·lació solar 


− Raó social 


− NIF 


− Adreça 


− Telèfon 


 


 


2. BREU PRESENTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 


 


• Descripció de les característiques principals de la instal·lació (finalitat, nombre 


d’instal·lacions independents a l’edifici, acumulació solar centralitzada o distribuïda, 


energia de suport... ) 


• Indicació de l’objectiu energètic de la instal·lació solar projectada (kWh/any) i de la 


contribució solar anual (en %). 
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3. DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS PRINCIPALS DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 


 


• Captació solar 


• Bescanviadors  


• Dipòsits d’acumulació  


 


• Circuits hidràulics (característiques dels líquids, cabals de circulació, marca i model 


de les bombes de circulació...) 


• Regulació i mesura 


• Aportació d’energia auxiliar 


 


 


4. FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 


 


• Es farà una descripció bàsica del funcionament de la instal·lació solar, detallant les 


condicions per a la posada en funcionament i l’aturada de les bombes de circulació i 


pel canvi de posició de les vàlvules de tres vies.  


• S’indicaran els valors usuals de funcionament (pressions normals dels diferents 


circuits, posició habitual de les vàlvules de tells i de tres vies, estat de les bombes de 


circulació...) 


• Aspectes particulars destacats: elements o actuacions de protecció contra 


temperatures elevades, sistema de mesurament de la producció energètica solar 


produïda, instruccions de buidatge i ompliment dels circuits... 


 


 


5. MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 


 


• Pla de vigilància 


S’indicaran les comprovacions de funcionament de la instal·lació que poden realitzar 


pels usuaris o el titular de la instal·lació (inspeccions visuals de lectures de 


termòmetres i manòmetres, estat de bombes de circulació, indicadors de l’estat dels 


ànodes de protecció dels acumuladors, indicadors lluminosos als reguladors, 


etcètera) i les actuacions que cal dur a terme en cas de detecció de valors anormals 


(notificació a l’empresa de manteniment...).  
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• Pla de manteniment 


En aquest apartat es detallaran les operacions de manteniment preventiu de la 


instal·lació solar que ha de dur a terme l’empresa de manteniment contractada, 


indicant-ne la periodicitat.  


 


També es detallaran les informacions que han de constar en el llibre o registre de 


manteniment de la instal·lació (pressions, temperatures, lectures de comptadors...), 


les informacions que cal lliurar al titular de la instal·lació, el contingut de l’informe 


periòdic de manteniment, si escau, etcètera. 


 


(Per elaborar el Pla de manteniment de la instal·lació solar es poden utilitzar com a 


model les indicacions de l’apartat 2 de l’annex VI.3 de l’Ordenança del medi ambient 


de Barcelona).  


 


 


ANNEX 
 


- Esquema de principi de la instal·lació, amb identificació dels components 


principals i de la posició (normalment oberta o normalment tancada) de les 


vàlvules de tall. 


- Manuals d’instal·lació, instruccions de funcionament i manteniment dels diferents 


components de les instal·lacions (reguladors solar, dipòsits d’acumulació...). 


- Dades de contacte dels proveïdors o fabricants dels principals components de la 


instal·lació. 
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1.- Introducció 


1.1.- Generalitats 


 
L’objectiu d’aquesta guia és definir les comprovacions i la metodologia que cal seguir per a la inspecció 


d’instal·lacions d’energia solar tèrmica fetes en el marc de l’obligatorietat que estableix el títol 8 de 


l’Ordenança del medi ambient de Barcelona (en endavant, “ordenança solar”).  
 
El procés d’inspecció s’ha concebut com una relació seqüencial i ordenada de comprovacions que cal dur a 
terme in situ, amb la finalitat principal de: 


− verificar que la instal·lació d’energia solar tèrmica (en endavant, “la instal·lació”) executada es 


correspon fidelment amb la instal·lació projectada i aprovada per l’Agència d’Energia de Barcelona  


− comprovar els elements principals de la instal·lació compleixen amb les condicions de 
funcionalitat, eficiència i seguretat establertes 


 
La inspecció de la instal·lació la durà a terme un tècnic d’una entitat d’inspecció i control (en endavant, 


“EIC”), acreditat per aquesta funció. Com a resultat de la inspecció, la instal·lació serà considerada “apta” 
o “no apta”, segons els criteris indicats en aquesta guia. Només en el primer cas, el tècnic de l’EIC 


segellarà el certificat final de la instal·lació, com a requisit necessari per l’atorgament de la llicència de 


primera ocupació o l’autorització del funcionament de l’activitat de l’edifici en qüestió, segons el punt 2 


de l’article 81.5 de l’ordenança solar. 
 
Les instal·lacions d’energia solar tèrmica amb una superfície d’obertura inferior a 7,1m2 no hauran 


d’obtenir la valoració favorable per part de l’EIC i per tant no hauran de complir els requeriments del 


procediment d’inspecció. 
 
 


1.2.- Agents que hi intervenen 


 
Els agents que intervenen en el procediment d’inspecció d’instal·lacions d’energia solar tèrmica són els 
següents: 


a) Promotor: qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que individualment o 
col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d’edificació 
per sí mateix o per la seva posterior alineació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
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b) Director de la instal·lació: tècnic facultatiu que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte o dirigeix les obres d’instal·lació del 


sistema de captació d’energia solar tèrmica. També és la persona que duu a terme la verificació i control 


de la instal·lació de forma conjunta o independentment amb l’instal·lador. 


c) Instal·lador: persona o empresa legalment establerta que, incloent al seu objecte social les 
activitats de muntatge i reparació de les instal·lacions objectiu d’aquesta ordenança, es troba inscrita al 
registre corresponent com a empresa instal·ladora. 


d) EIC: entitat d’inspecció i control, acreditada per la Generalitat i autoritzada per l’Ajuntament de 
Barcelona, que verifica o controla les instal·lacions solars. 


e) AEB: Agència d’Energia de Barcelona, òrgan municipal encarregat per l’Ajuntament de Barcelona 


de la gestió i control del compliment de l’ordenança solar. 
 
 


1.3.- Sol·licitud d’inspecció 


 
Una vegada la instal·lació estigui completament acabada, el titular de la llicència d’obres o d’activitats 


sol·licitarà que es dugui a terme la inspecció, triant lliurement un dels tècnics acreditats per l’Agència 


d’Energia de Barcelona per a aquesta funció1.  
 
El titular de la llicència i l’inspector acordaran la data per a la visita a la instal·lació, tenint en compte que:  


− Durant la realització de la inspecció caldrà la presència del director de la instal·lació perquè pugui 
aclarir qualsevol dubte que li pugui sorgir a l’inspector 


− La inspecció s’haurà de fer en un dia suficientment clar, de manera que les condicions 
climatològiques permetin realitzar les proves de funcionament previstes 


− Amb anterioritat a la realització de la visita a l’edifici, l’inspector haurà d’analitzar la 


documentació de la instal·lació que s’indica a l’apartat 2 d’aquesta guia 
 
El temps màxim recomanat de la visita d’inspecció a la instal·lació és de tres hores per instal·lació, sense 


incloure el temps necessari per a l’anàlisi prèvia de la documentació de la instal·lació. 
 
 


                                                 
1   La relació de tècnics acreditats per l’Agència d’Energia de Barcelona per a la inspecció d’instal·lacions 
d’energia solar tèrmica està disponible al web de l’agència www.barcelona.cat/energia/gios i al Gestor Integral de 
l’Ordenança Solar de Barcelona. 
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1.4.-Estructura del procediment d’inspecció 


 
El procediment d’inspecció d’una instal·lació d’energia solar tèrmica que s’exposa en aquest document 


està format per un conjunt de requeriments que cal comprovar per determinar si l’execució de la 


instal·lació es considera o no correcta des del punt de vista del compliment de l’ordenança solar.  
 
Amb l’objecte de facilitar el procediment d’inspecció i agilitzar la presa de dades, s’ha elaborat una fitxa 


d’inspecció que resumeix totes les comprovacions que cal realitzar: Aquesta fitxa d’inspecció s’inclou com 


a annex de la present guia. S’ha concebut com a document circumscrit al procés d’inspecció i no forma 


part, per tant, de la documentació que cal lliurar a l’Ajuntament de Barcelona. En la fitxa d’inspecció 
quedaran reflectits els resultats de les comprovacions realitzades i els possibles defectes detectats i 
s’emetrà per duplicat (un exemplar per a l’inspector de l’EIC i l’altre per al titular de la instal·lació, el 


promotor o el representant del sol·licitant de la llicència d’obres o d’activitats).    
 
Tal com s’exposarà més endavant, cada comprovació pot conduir a un resultat correcte o a la detecció 


d’un defecte lleu o greu, que quedarà reflectit a la fitxa d’inspecció. Per considerar la instal·lació com a 


“apta”, cal que no es detecti cap defecte considerat com a greu i que el nombre de defectes lleus no 
sigui superior a tres. Els criteris per considerar que existeix un defecte lleu o greu en una determinada 
comprovació són els que s’estableixen en la present guia.  
 
Com s’ha indicat anteriorment, el representant de l’EIC estamparà el seu segell en el certificat final només 


si la instal·lació és considerada “apta”. La conformitat per part de l’EIC és condició necessària perquè 


l’Agència d’Energia de Barcelona informi favorablement de l’execució de la instal·lació per poder obtenir 


la corresponent llicència de primera ocupació o l’autorització de funcionament de l’activitat. 
 
Els requeriments que formen el procés d’inspecció s’han dividit en tres grups: 


1) Validació de la documentació de la instal·lació. 


2) Validació dels elements del sistema i de la seva execució. 


3) Realització de les proves de funcionament del sistema i dels elements de seguretat. 
 


Al primer grup de requeriments es comprova que la instal·lació disposa de tota la documentació 
necessària per a la tramitació administrativa de l’expedient, segons s’indica en el punt 2 de l’article 81.5 


de l’ordenança solar. L’inspector necessitarà alguns d’aquests documents durant la visita a la instal·lació.  
 
Al segon grup es comprova que la instal·lació executada respon fidelment a les especificacions del projecte 
que va ser aprovat durant la sol·licitud de llicència d’obres o d’activitat. També es comprovarà que la 
instal·lació dels diversos elements que componen el sistema és correcta.  
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Finalment, en el tercer grup de requeriments es realitzaran algunes comprovacions del funcionament del 
sistema. 
 
El resultat de l’avaluació de cada requeriment quedarà reflectit a la fitxa d’inspecció com a: 


 - Correcte 


 - Defecte lleu 


 - Defecte greu 
 
En el marc d’aquest procediment d’inspecció, es considera que un defecte greu suposa l’incompliment 


d’un requeriment documental o tècnic que és imprescindible per a la gestió administrativa de l’expedient 


o l’existència d’un element inadequat o mal instal·lat que pot condicionar la consecució dels objectius 


energètics previstos a l’ordenança solar o pot afectar la seguretat de les persones. Per tant, l’EIC no podrà 
donar la seva conformitat a una instal·lació que presenti un defecte considerat com a greu. 
 
Seguint amb aquest mateix criteri, es considera que existeix un defecte lleu quan no afecta de manera 
crítica el funcionament de la instal·lació ni la seva seguretat. L’inspector de l’EIC no podrà donar la seva 
conformitat a una instal·lació que presenti més de tres defectes lleus. 
 
En qualsevol cas, a cada visita s’hauran de dur a terme totes les comprovacions previstes en la present 


guia i a la fitxa d’inspecció per detectar tots els possibles defectes existents. 
 
En cas que la instal·lació presenti un o més defectes greus o més de tres defectes lleus, el representant del 
promotor o titular de la llicència haurà de solucionar els problemes detectats i sol·licitar una nova 
inspecció a l’EIC, que repetirà tot el procés d’inspecció. 
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2.- Revisió de la documentació de la instal·lació  
 
Aquest capítol fa referència als requeriments de documentació necessaris per a la gestió administrativa de 
l’expedient de la instal·lació. 
 
Com s’ha indicat anteriorment, un cop el representant del titular de la llicència (promotor, director de la 


instal·lació o instal·lador) sol·liciti l’inici del procediment d’inspecció, l’Agència d’Energia de Barcelona 


permetrà que el tècnic seleccionat de l’EIC pugui accedir als documents de la instal·lació.  
 
L’inspector efectuarà la inspecció amb els documents que es descarregui directament del Gestor Integral 


de l’Ordenança Solar de Barcelona o que siguin proporcionats per l’Agència d’Energia de Barcelona. La 
relació de documents és la següent: 


a)  Projecte executiu de la instal·lació 


b)  Contracte de manteniment de la instal·lació 


c)  Garanties de la instal·lació 


d)  Instruccions d’ús de la instal·lació, per a l’usuari 


e)  Manual d’ús i manteniment 


f)  Certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació d’energia solar tèrmica (certificat 
final). 


 


Requeriment 1. Projecte executiu de la instal·lació 
 
El projecte de la instal·lació ja ha estat revisat per l’Agència d’Energia de Barcelona per a l’atorgament de 


la llicència d’obres. Per tant, no cal que l’inspector validi si els continguts són correctes o si disposa de tots 
els apartats requerits.  
 
La tasca de l’inspector consisteix a llegir aquest document i entendre la configuració i ús de la instal·lació 


projectada, per facilitar-li la feina durant la visita d’inspecció. El projecte de la instal·lació també inclou 


plànols i esquemes que l’inspector haurà d’utilitzar durant la visita a la instal·lació.  
 
Com a requeriment, l’inspector haurà de comprovar que el document està signat per un tècnic facultatiu. 
En cas contrari, es consideraria un defecte greu. 
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Requeriment 2. Contracte de manteniment 
 
En aquest requeriment, l’inspector comprovarà que existeix un contracte de manteniment de la 
instal·lació per un període mínim de dos anys i que està signat degudament.  
 
El contacte de manteniment ha d’incloure un pla de manteniment adaptat a les característiques 


concretes de la instal·lació, que detalli les operacions que cal realitzar i la seva periodicitat. L’elaboració 


del pla de manteniment s’ha de dur a terme tenint en compte les indicacions del Manual d’ús i 
manteniment de la instal·lació.  
 
No disposar d’un contracte de manteniment es considerarà un defecte greu. 
 


Requeriment 3. Garantia de la instal·lació 
 
En aquest requeriment, l’inspector comprovarà que existeix un document de garanties de la instal·lació, 


signat per l’empresa instal·ladora, per un mínim de dos anys. No disposar del document de garanties es 
considerarà un defecte greu. 
 


Requeriment 4. Instruccions d’ús de la instal·lació 
 
La documentació elaborada ha d’incloure un document amb les instruccions bàsiques de funcionament 


de la instal·lació, dirigit a l’usuari final del sistema solar. L’absència d’aquest document es considera un 
defecte greu.  
 


Requeriment 5. Manual d’ús i manteniment de la instal·lació 
 
L’inspector comprovarà que existeix un manual d’ús i manteniment de la instal·lació. En aquest document 


ha de figurar el nom i les dades de contacte de l’empresa instal·ladora, les instruccions de funcionament 
de la regulació i de conjunt de la instal·lació, els paràmetres normals de funcionament i les operacions de 
manteniment preventiu necessàries i la seva periodicitat.   
 
A l’annex VI.3 de l’ordenança solar es defineixen les condicions de manteniment de les instal·lacions. 
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Requeriment 6. Certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació d’energia solar 
tèrmica 
 
En aquest document, el director de la instal·lació certifica que l’execució s’ha dut a terme segons el 
projecte i quines són les dades tècniques més rellevants. 
 
Les informacions contingudes al certificat final són necessàries per a la inspecció de la instal·lació. 
L’inspector utilitzarà aquest document per contrastar els paràmetres certificats amb les dades obtingudes 
durant la visita a la instal·lació. 
 
A la documentació annexa a aquesta guia es pot consultar un model de Certificat final i d’especificacions 


tècniques de la instal·lació amb el contingut mínim que ha de tenir, segons l’Annex VI.4 de l’ordenança 
solar. 
 
Per tal d’acomplir aquest requeriment, l’inspector haurà de comprovar que el Certificat final i 


d’especificacions tècniques de la instal·lació està complet i signat pel director de la instal·lació. També ha 
de comprovar que les dades tècniques certificades al document es corresponen amb les dades tècniques 
que conté projecte de la instal·lació. En cas contrari, es considerà un defecte greu. 
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3.- Visita d’inspecció de la instal·lació 
 
En aquest capítol s’exposen els diferents requeriments que l’inspector ha de revisar durant la visita a la 
instal·lació. En general, la finalitat és comprovar que les característiques dels diferents components de la 
instal·lació es corresponen amb les que es descriuen a la documentació i que s’han instal·lat correctament. 
 
El procés d’inspecció s’ha dividit en tres fases: 


− requeriments del camp de captació 


− requeriments del local tècnic 


− requeriments del sistema de distribució als punts de consum 
 
L’inspector ha de dur a terme les comprovacions preferentment en l’ordre en què s’indiquen en la present 


guia i a la fitxa d’inspeccions. Així, primer s’inspecciona el sistema de captació, després el local tècnic i, 


finalment, en el cas de sistemes amb elements distribuïts per l’edifici (per exemple edificis plurifamiliars), 


s’inspecciona el sistema de distribució. 
 
Per dur a terme la inspecció cal la presència del director de la instal·lació. També caldran unes condicions 
climatològiques adients. 
 
L’inspector utilitzarà la fitxa d’inspecció per validar els diferents requeriments, indicant si la comprovació 
dóna un resultat correcte o un defecte lleu o greu. 
 
L’inspector haurà de disposar de la instrumentació necessària per realitzar les comprovacions descrites 


(calculadora, nivell d’inclinació, peu de rei, brúixola, cinta mètrica, termòmetre de contacte o d’infrarojos 
amb cinta adhesiva negre mate, refractòmetre òptic de mà i elements de seguretat en el treball, si escau). 
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3.1.- Inspecció del sistema de captació 


 


Requeriment 7. Marca i model dels captadors instal·lats 
 
L’inspector haurà de comprovar que la marca i el model del captador instal·lat que figura a la placa de 
característiques es correspon amb el model indicat al certificat final. Normalment, la placa de 
característiques del captadors està situada en un dels laterals.  
 
Si la marca o el model del captador instal·lat és diferent al que figura al certificat final, es considerarà que 
existeix un defecte greu. 
 


Requeriment 8. Quantitat i connexió dels captadors solars 
 
L’inspector haurà de comprovar que el nombre total de captadors solars és el que figura al certificat final. 


També s’haurà de comprovar que la distribució dels captadors en grups i la seva connexió hidràulica es 


corresponen a les que s’indiquen als plànols del projecte de la instal·lació (plànol de planta i esquema de 
principi de la instal·lació). 
 
S’ha de parar atenció en comprovar si la connexió dels captadors en un mateix grup s’ha realitzat en sèrie 
o paral·lel, tenint en compte la configuració interna dels captadors. A la figura següent mostra diferents 
connexions de captadors i grups de captadors en sèrie i el paral·lel. 
 
Si el nombre de captadors solars instal·lats o el tipus de connexió hidràulica en sèrie o paral·lel és diferent 
als que figuren al certificat final i als plànols de la instal·lació, es considerarà un defecte greu. 
 


 
 


Figura 1. Exemple de connexions de captadors solars en sèrie i en paral·lel, dins del mateix grup. 
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Figura 2. Exemple de connexions de grups de captadors solars en sèrie i en paral·lel. 


 
 


Requeriment 9. Vàlvules de tall a l'entrada i sortida de cada bateria, aptes per a temperatures 
de fins a 185 ºC 
 
L’inspector ha de comprovar de manera visual que cada grup de captadors disposa de vàlvules de tall tant 


a l’entrada com a la sortida. Una vàlvula d’equilibrat hidràulic es considerarà una vàlvula de tall si pot 
tancar-se completament per dur a terme aquesta funció. 
 
La temperatura admissible per a les vàlvules de tall no podrà ser inferior a 185 ºC, excepte si la 
temperatura d’estancament dels captadors solars és inferior a aquest valor. En aquest cas, la temperatura 


admissible per a les vàlvules de tall no podrà ser inferior a la temperatura d’estancament dels captadors 
solars. 
 
L’inspector anotarà a la fitxa d’inspeccions la temperatura màxima de referència (185 ºC o la temperatura 


d’estancament dels captadors, si és inferior) i la temperatura admissible per les vàlvules de tall 
instal·lades. 
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Si no existeixen vàlvules de tall a l’entrada i a la sortida de cada grup de captadors solars o la temperatura 
admissible per les vàlvules és inferior al valor indicat, es considerarà un defecte greu. 
 


Requeriment 10. Estanquitat de les connexions dels captadors 
 
Per revisar aquest requeriment cal que l’inspector inspeccioni visualment tot el sistema de captació, 
parant especial atenció a les juntes entre captadors i entre les canonades i els grups de captadors. Ha de 
verificar l’absència de fuites de líquid, tocant les connexions per comprovar que estan seques. Si estan 


humides, ha de comprovar si es tracta d’una fuita o és fruit de condensacions. La presència de marques 


d’aigua a terra pot ser un indicatiu de fuites.  


Per validar aquest requeriment, el sistema de captació ha d’estar lliure de qualsevol pèrdua de líquid. En 
cas contrari, es considerarà un defecte greu. 
 


Requeriment 11. Fixacions de les estructures metàl·liques dels captadors 
 
Cal que l’inspector comprovi la solidesa de la fixació de les estructures de suport dels captadors a l’edifici 


i la seva estabilitat. L’inspector pararà especial atenció als cargols i a les soldadures de l’estructura, 


comprovant que els cargols estan ben fixats i les soldadures lliures d’òxid i protegides de la corrosió. S’ha 


de comprovar també que les fixacions de l’estructura i dels captadors solars a la coberta no en 


comprometen l’estanquitat. En cas que s’hagi perforat la coberta o les teules, es comprovarà que s’han 


pres les mesures adequades per garantir l’estanquitat, mitjançant l’aplicació de silicona, tela asfàltica o 
un procediment similar.  
El fet de no acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu. 
 


Requeriment 12. Connexió a terra de les estructures metàl·liques dels captadors 
 
Per protegir al personal de manteniment de contactes elèctrics directes o indirectes, cada estructura 
metàl·lica ubicada a la intempèrie ha d’estar connectada a un cable de terra. L’inspector ha de revisar 
cadascuna de les estructures i buscar la presa a terra.  
 
El fet de no acomplir aquest requeriment de manera generalitzada suposa un defecte greu. Es considera 
un defecte lleu si el requeriment s’incompleix de manera puntual, és a dir, l’absència de la presa de terra 


d’una de les estructures metàl·liques. 
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Requeriment 13. Separació entre files de captadors 
 
En aquest punt es comprova que les distàncies entre files de captadors són suficients per evitar que uns 
grups projectin ombres sobre d’altres. 
 
L’inspector ha de mesurar l’alçada relativa dels grups de captadors (h) i, mitjançant la brúixola i la cinta 


mètrica, la distància entre grups en l’eix nord/sud (d). Aquesta separació d ha de ser superior al doble de 


l’alçada relativa h (figura 3). En cas que la distància sigui inferior, cal comprovar que l’efecte de les 


ombres s’han tingut en compte en el projecte de la instal·lació i que les cotes reals corresponen a les de 


l’estudi d’ombres. 
 
El fet de no acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu si s’incompleix de manera generalitzada 


i un defecte lleu si s’observa que la incidència d’ombres serà mínima. 
 


 
Figura 3. Separació entre files de captadors  
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Requeriment 14. Distància entre obstacles i captadors 
 
Aquest requeriment és similar a l’anterior, però fa referència a la incidència d’ombres sobre els captadors 


causades per altres obstacles existents a la coberta. L’inspector ha de mesurar l’alçada relativa (h) entre 


l’obstacle i el grup de captadors (figura 4) i, mitjançant la brúixola, la distància entre l’obstacle i la bateria 


en l’eix nord/sud (d). Aquesta distància ha de ser superior al doble de l’alçada relativa mesurada h (figura 


4). En cas que sigui inferior, cal comprovar que l’efecte de les ombres s’han tingut en compte en el 
projecte de la instal·lació. 
 
El fet de no acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu si s’incompleix de manera generalitzada 


i defecte lleu si s’observa que la incidència d’ombres és mínima. 
 


 
Figura 4. Separació entre obstacles existents davant dels captadors  


 
 


Requeriment 15. Gruix de l’aïllament de les canonades exteriors 
 
Cal comprovar que el gruix dels aïllaments de les canonades situades a l’exterior és suficient i que no 


existeixen ponts tèrmics. Segons el punt IT 1.2.4.2.1 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 


edificis, el gruix de l’aïllament ha de ser superior a 35 mm per a canonades de diàmetres inferiors a 35 
mm, i superior a 40 mm per a canonades de diàmetres compresos entre 35 i 60 mm. 
 
Els gruixos indicats són vàlids per a materials amb una conductivitat tèrmica igual a 0,040 W/(m·K). En cas 
d’utilitzar d’un material d’aïllament amb una conductivitat tèrmica diferent, el gruix d’aïllament necessari 


pot variar. L’inspector podrà sol·licitar al director de la instal·lació la fitxa tècnica de l’aïllament per 
verificar el gruix mínim equivalent. 
 
La comprovació s’ha de fer en un o més punts del recorregut exterior de les canonades, a criteri de 


l’inspector, mesurant el diàmetre i l’espessor de l’aïllament (per exemple amb l’ajuda d’un peu de rei). 
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També s’ha de comprovar l’absència de ponts tèrmics a les canonades del circuit, en particular en els 
elements de subjecció de les canonades, mitjançant una inspecció visual.  
 
El fet de no acomplir aquest requeriment de manera generalitzada suposa un defecte greu. Es considera 
un defecte lleu si el requeriment s’incompleix de manera puntual, és a dir, en un petit tram del conjunt 
de canonades exteriors. 
 


Requeriment 16. Protecció de l’aïllament de les canonades exteriors 
 
Alguns aïllaments no estan preparats per a la seva instal·lació la intempèrie i es poden degradar 
ràpidament per l’efecte de la radiació ultraviolada (UV) del sol. En aquest requeriment, l’inspector haurà 


de comprovar que tot l’aïllament que es trobi a la intempèrie és apte per instal·lació en exteriors o ha 


estat protegit exteriorment mitjançant pintura especial per exteriors, cobertes de xapa d’alumini o altres 
materials.  
 
L’inspector haurà de comprovar que el material d’aïllament utilitzat és apte per a la instal·lació en 
exteriors, per exemple consultant la fitxa de característiques, o que ha estat protegit degudament.  
 
Si el requeriment s’incompleix de manera generalitzada es considerarà que existeix un defecte greu. Si el 


requeriment s’incompleix de manera puntual, és a dir, en un petit tram del conjunt de canonades 
exteriors, es considerarà que existeix un defecte lleu. 
 


Requeriment 17. Purgador a cada grup de captadors amb vàlvula de tall apta per a 
temperatures de fins a 185 ºC 
 
Per tal de facilitar la sortida de l’aire del circuit, es considera necessari instal·lar un purgador a la part alta 
(sortida) de cada grup de captadors. Aquests purgadors poden ser manuals o automàtics. Els purgadors 
automàtics no poden romandre oberts durant el funcionament normal del sistema per tal d’evitar 
pèrdues de fluid en el cas de formació de vapor al sistema de captació. Cada purgador automàtic ha de 
disposar, doncs, d’un element de tall.  
 
L’inspector ha de comprovar que tots els grups de captadors disposen d’un purgador i, que si és 
automàtic, tenen un element de tall.  
 
També s’ha de comprovar que tant la vàlvula com el purgador són aptes per temperatures de fins a 185 


ºC, excepte si la temperatura d’estancament dels captadors solars és inferior a aquest valor. En aquest 
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cas, la temperatura admissible per a aquests elements no podrà ser inferior a la temperatura 
d’estancament dels captadors solars. 
 
La temperatura màxima admissible per als purgadors normalment està indicada al mateix purgador. 
Si manquen purgadors als grups de captadors, no tenen vàlvula de tall o les temperatures màximes 
admeses són inferiors a les indicades, es considerarà que existeix un defecte greu. 
 


Requeriment 18. Potència de l’element de dissipació d’energia 
 
Els captadors solars poden arribar a temperatures molt elevades en cas d’estancament del sistema. 


Aquesta situació es dóna quan l’energia produïda pel sistema de captació no s’utilitza (com per exemple 


si l’edifici es manté tancat durant el mes d’agost). Per tal d’evitar la constant formació de vapor o l’estrès 


tèrmic dels elements, les instal·lacions poden disposar d’elements de dissipació de l’excedent d’energia 


que s’activen quan el sistema arriba a temperatures elevades. Els elements més emprats són aerotermos 
o dissipadors passius.  
 
L’inspector ha de comprovar que la potència [W] de l’element dissipador especificada al certificat final és 
igual o superior a la superfície total de captació en m² multiplicada per 700 [W]. 
 
En projecte es podrà justificar una potència de dissipació del conjunt de captadors per sota dels 700 
W/m², tenint en compte: la corba de rendiment del captador, una radiació de 1000 W/m², una 
temperatura ambient de 40 ºC i una temperatura màxima a l’entrada dels captadors solars de 90 ºC. 
 
Si la potència del terminal dissipador està compresa entre el 90% i el 100% de la potència del sistema de 
captació en les condicions esmentades, es considera un defecte lleu. Si la potència de l’element 
dissipador està per sota del 90% de la potència del sistema de captació, es considera un defecte greu.  
 


Requeriment 19. Sonda de regulació al camp de captació 
 
Si el sistema de control que acciona i atura les bombes és de tipus diferencial, ha de tenir una sonda de 
temperatura que mesuri la temperatura dels captadors.  
 
La sonda pot estar situada a la sortida d’un dels grups de captadors, dins d’una beina dins del col·lector 
superior de sortida del captador o a una beina existent per aquesta funció al captador. El captador o el 
grup de captadors en el qual es trobi instal·lada la sonda de temperatura haurà de ser representativa del 
camp de captació i lliure d’ombres. En qualsevol cas, cal verificar que la sonda mesura la temperatura 
disponible als captadors, inclús quan la bomba de circulació està aturada. 
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L’inspector ha de comprovar l’existència d’aquesta sonda i verificar que està instal·lada i connectada al 


regulador correctament. Si això no s’acompleix, es considera un defecte greu.  
 
Si la instal·lació disposa d’un sistema de regulació que funciona per radiació solar i no per diferencial de 


temperatures, l’inspector ha de comprovar que existeix una sonda de radiació solar i que aquesta es 


troba instal·lada degudament en un lloc permanentment lliure d’ombres i connectada al regulador. En 
cas contrari, es considerarà que és un defecte greu. 
 
 


3.2.- Inspecció del local tècnic 


 
En el local tècnic es troben normalment els dipòsits d’acumulació, les bombes de circulació i el quadre 


elèctric amb la unitat de regulació, entre d’altres components. L’inspector ha de tenir clara la seva 


configuració i identificar-ne els diversos elements i circuits abans d’iniciar les comprovacions que 


s’indiquen a continuació. 
 


3.2.1.- Etiquetatge i documentació del local tècnic 
 
La finalitat d’aquestes comprovacions és verificar que el local tècnic disposa d’informació suficient que 
permeti a futurs tècnics o empreses mantenidores entendre el funcionament del sistema i facilitar-ne el 
manteniment. 
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Requeriment 20. Plafó amb esquema de principi de la instal·lació 
 
L’inspector ha de comprovar que el local tècnic disposa d’un plafó amb l’esquema de principi de la 
instal·lació, en el qual es puguin identificar amb claredat els diferents elements i els circuits hidràulics. 
L’esquema ha de ser comprensible i s’ha d’ajustar a la realitat. 
 
En general l’esquema ha de permetre entendre i comprovar la configuració del sistema, localitzar-hi tots 


els elements instal·lats i conèixer l’estat en què s’han de trobar els elements del sistema perquè aquest 


funcioni correctament. Per això, l’esquema ha de contenir, com a mínim, la informació següent: 
 


Element Nivell de detall 


Captadors 
Representació completa o representativa dels captadors, repartició 
de les bateries i connexió sèrie/paral·lel Inclinació, orientació i 
ubicació en el circuit 


Bombes Ubicació en el circuit, marca i model 
Canonades Diàmetre i material de la canonada de cada circuit 
Aïllament Espessor segons si discorren pel interior de l’edifici o per l’exterior 
Acumulació Número d’acumuladors i connexió entre ells, tipus 
Vàlvules de tall Ubicació en el circuit 
Vàlvules de seguretat Pressió de taratge i ubicació 


Vas d’expansió Pressió de retaratge del gas, volum, ubicació en el circuit 
Sensors de temperatura i radiació Ubicació en el circuit 
Vàlvules buidatge Ubicació en el circuit 


Comptador d’energia Ubicació en el circuit 


Vàlvules d’equilibrat Tipus de vàlvula, ubicació en el circuit i taratge 
Filtre en tots els circuits tancats Ubicació en el circuit 
Bescanviador extern Potència i ubicació 
Manòmetres en entrades i sortides 
dels bescanviadors principals Ubicació en el circuit 


Pont manomètric en totes les 
bombes on siguin l’element de 
mesura del cabal 


Ubicació en el circuit 


Termòmetres en la impulsió i retorn 
del primari Ubicació en el circuit 


Termòmetres en totes les entrades i 
sortides dels bescanviadors 
principals 


Ubicació en el circuit 


Un pressòstat com a mesura de 
protecció (si existeix) Pressió mínima d’operació 


Compensadors de dilatació Ubicació en el circuit 
 
L’absència d’aquest plafó es considera un defecte greu. El fet de no acomplir els continguts mínims de 


manera generalitzada suposa un defecte greu. Es considera un defecte lleu si el requeriment s’incompleix 
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de manera puntual, és a dir, si falta alguna dada en el plafó que no afecta el funcionament de la 
instal·lació, el seu ús i manteniment i la seguretat de les persones. 
 
 
L’inspector pot aprofitar aquest plafó per repassar la configuració del local tècnic in situ, seguint les 
indicacions del director tècnic, si és necessari 


Requeriment 21. Etiquetatge d'identificació de les canonades 
 
L’inspector ha de comprovar que les canonades del local tècnic estan clarament etiquetades, indicant a 
quin circuit pertanyen i el sentit de circulació del fluid.  
 
Si les canonades no es troben etiquetades degudament es considera un defecte lleu. 
 


Requeriment 22. Còpia del manual d'ús i manteniment de la instal·lació 
 
L’inspector ha de comprovar que al local tècnic existeix una còpia del manual d’ús i manteniment de la 
instal·lació, en un lloc sec i lliure de pols.  
 
L’absència d’aquest manual d’ús i manteniment al local tècnic és un defecte greu.  
 


3.2.2.- Elements de mesura i control 
 
El local tècnic ha de disposar d’elements que permetin mesurar i controlar el bon funcionament del 
sistema, com termòmetres, manòmetres o cabalímetres. 
 


Requeriment 23.  Instal·lació d’elements de mesura de temperatura al retorn i impulsió del 
camp de captació 
 
La instal·lació ha de disposar d’elements de mesura de temperatura en aquells punts del sistema que són 


representatius del funcionament del conjunt. L’inspector ha de comprovar que es pot veure la 


temperatura com a mínim a les canonades d’impulsió i retorn del sistema de captació.  


Si la instal·lació no disposa d’aquests elements, o si no són adequats o estan mal instal·lats es considera 
un defecte lleu. 
 


Requeriment 24. Instal·lació d'un manòmetre a cada circuit 
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L’inspector ha de comprovar que existeix un manòmetre en cada circuit hidràulic. També s’ha de 


comprovar que la lectura de la pressió dels manòmetres no és superior a la que s’indica al certificat final 
a cap dels circuits.  
 
L’absència de manòmetres en algun dels circuits o una pressió superior a la màxima indicada al certificat 
final suposa un defecte greu.  
 


Requeriment 25. Mesuradors de cabal a cada circuit 
 
L’inspector ha de comprovar visualment que cada circuit tancat disposa d’un element que permeti 


mesurar el cabal de circulació dels diferents circuits. S’acceptaran com a sistemes de mesura del cabal de 


circulació la presència d’un cabalímetre, una vàlvula d’equilibratge amb mesura de pressió diferencial o 
un pont manomètric. 
 
En el cas de la utilització de vàlvules d’equilibratge per determinar el cabal de circulació, caldrà que el 


director de la instal·lació disposi de l’element de mesura adient per mesurar el cabal en presència del 
inspector. 
 
Si s’utilitzen les lectures de pressió diferencial abans i després de la bomba per determinar el cabal de 


circulació, caldrà verificar que al manual d’ús i manteniment de la instal·lació figuren les corbes 


característiques de les bombes instal·lades. No s’acceptarà que la mesura es dugui a terme a través de 
dos manòmetres. La lectura diferencial entre aspiració i impulsió de la bomba ha de dur-se a terme 
mitjançant un únic manòmetre amb dues claus de tall (pont manomètric). 
 
El fet de no disposar d’elements de mesura del cabal a cada circuit forçat suposa un defecte greu. 
 


Requeriment 26. Comptador de mesura l'energia entregada pel sistema solar 
 
Segons indica l’ordenança solar, és obligatori que cada instal·lació disposi, com a mínim, d’un comptador 


per mesurar l’energia cedida pel sistema de captació al sistema d’acumulació. La instal·lació del 


comptador d’energia s’ha de dur a terme de manera que no es comptabilitzi l’energia dissipada al 
terminal dissipador, si existeix. En el cas que el sistema tingui un bescanviador general, el comptador 
d’energia s’ha de trobar en el circuit secundari. Als sistemes amb diferents usuaris independents (com en 
el cas dels edificis plurifamiliars) aquest element pot no trobar-se al local tècnic sinó a un dels habitatges. 
 
Si la instal·lació no disposa d’un comptador d’energia instal·lat en un punt adequat, es considerarà un 
defecte greu.  
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3.2.3.- Sistemes de protecció 
 
Els sistemes de protecció contra sobrepressions, temperatures elevades o congelació són obligatoris en 
tota instal·lació tèrmica. En aquest apartat es comprovaran els requeriments d’aquests elements. 
 


Requeriment 27. Vàlvula de seguretat a cada circuit i pressió de taratge 
 
L’inspector ha de comprovar que cadascun dels circuits que componen la instal·lació disposa d’una 


vàlvula de seguretat. Anotarà a la casella corresponent de la Fitxa d’inspecció la pressió de taratge o 


descàrrega de la vàlvula (normalment indicada al cos de l’element) i comprovarà que és inferior a la 
pressió màxima del circuit corresponent, que figura al certificat final.  
 
L’absència de vàlvula de seguretat, o una pressió de taratge superior a la pressió màxima admesa pel 
circuit, es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 28. Conducció a dipòsit de les vàlvules de seguretat i punts de buidatge 
 
Al certificat final queda especificat amb quin tipus de líquid està omplert cada circuit. L’inspector ha de 
comprovar que, en cas que algun dels líquids no sigui de qualitat sanitària (per exemple, al circuit primari 
solar), les vàlvules de seguretat i punts de buidatge del circuit es troben conduïts a un recipient habilitat a 
aquest efecte i no abocats directament a la xarxa pública de clavegueram.  
 
En cas que aquest requeriment no es compleixi es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 29. Vas d’expansió a cada circuit tancat amb característiques adients 
 
El vas d’expansió és l’element encarregat d’assumir les variacions de volum d’un circuit tancat a causa de 


la variació de temperatura. L’inspector ha de comprovar que cada circuit tancat de la instal·lació disposa 


d’un vas d’expansió. També ha de comprovar les dades de la placa de característiques de cada vas i que la 
temperatura de funcionament, la pressió màxima de treball i el seu volum es corresponen amb les dades 
expressades al certificat final. La pressió i temperatures màximes admissibles dels vasos d’expansió i el 


seu volum quedaran anotats en les caselles corresponents de la fitxa d’inspecció. 
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Si el vas d’expansió d’algun dels circuits té un volum inferior al que s’indica al certificat final o les seves 
característiques de funcionament no són correctes pel circuit on es troben instal·lats, es considera un 
defecte greu. 
 


Requeriment 30. Temperatura de congelació del líquid termòfor 
 
Aquest requeriment només és aplicable a les instal·lacions que utilitzen un líquid termòfor amb 
anticongelant com a mesura de protecció contra glaçades. L’inspector haurà d’extreure d’un dels punts 
de buidatge de la instal·lació una petita mostra del líquid i determinar la temperatura de congelació, en 
ºC, amb l’ajut d’un refractòmetre òptic de mà. 
 
Si la temperatura de congelació del líquid termòfor és superior a -15 ºC, es considera un defecte greu. 
 
 


3.2.4.- Sistemes de bombeig 
 
Una instal·lació disposa, com a mínim, de tants grups de bombeig com circuits tancats. Les bombes 
s’encarreguen de fer arribar el líquid a tots els punts del circuit. 
 


Requeriment 31. Temperatura i pressió màximes i fluids admesos per les bombes  
 
L’inspector ha de comprovar les dades de la placa de característiques de cada bomba i verificar que la 
temperatura màxima de funcionament i la pressió màxima de treball es corresponen amb les dades 
expressades al certificat final. A més, haurà de verificar que la bomba del circuit primari solar és apta per 
funcionar amb el líquid termòfor utilitzat, si és diferent de l’aigua. 
 
Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 
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Requeriment 32.  Dues bombes en paral·lel en els circuits primari i secundari.  
 
Només en el cas d’instal·lacions amb més de 50 m2 de superfície de captació, l’inspector ha de comprovar 


que tant al circuit primari com al secundari als sistemes de bombeig s’han instal·lat dues bombes iguals 


en paral·lel, de manera que una estigui en funcionament i l’altra en reserva. Les bombes han de funcionar 
de manera alterna i no simultània.  
 
L’incompliment d’aquesta condició es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 33. Cabal de circulació  
 
L’inspector ha de mesurar el cabal dels diferents circuits i comparar el resultat amb els cabals nominals 
de cada circuit, indicats al certificat final. Ela cabals quedaran anotats en les caselles corresponents de la 
fitxa d’inspecció. 
 
Si el cabal de qualsevol dels circuits divergeix en més d’un 20% del cabal especificat al certificat final es 
considera un defecte greu. Si la desviació del cabal es troba compresa entre el 10% i el 20% es considera 
que el defecte és lleu. 
 
 
 


3.2.5.- Sistemes bescanviadors 
 


Els bescanviadors tèrmics són els elements del sistema que permeten transferir l’energia calorífica d’un 
circuit a un altre. Normalment separen el circuit primari del secundari i poden ser exteriors (bescanviador 
de plaques o tubulars) o trobar-se allotjats dins dels dipòsits acumuladors (bescanviador tipus 
“serpentí”). És important validar que les condicions de treball dels bescanviadors són correctes i que la 


seva capacitat de bescanvi és suficient per cedir tota l’energia procedent del sistema de captació al circuit 
de consum. 


Requeriment 34. Capacitat de bescanvi 
 
Aquest requeriment comprova la capacitat de transferència de calor entre els circuit primari i el 
secundari d’acumulació o consum. La comprovació és diferent en funció del tipus de bescanviador. 
 


Bescanviadors incorporats als acumuladors solars. En aquest cas, l’inspector ha de comprovar que 
la relació (en m2) entre la superfície útil de bescanvi indicada a la placa de característiques de 
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l’acumulador o la seva fitxa tècnica i la superfície total de captació, segons s’indica al certificat 
final, és igual o superior a 0,15. La superfície de bescanvi quedarà anotada a la casella 
corresponent de la fitxa d’inspecció. Si aquest requeriment no es compleix es considera un 
defecte greu. 
 
Bescanviadors exteriors a l’acumulador solar. En el cas que la transferència d’energia es dugui a 


terme amb un bescanviador de calor extern, de plaques o de tubs, l’inspector comprovarà que la 
relació entre la potència del bescanviador (expressada en W), indicada a la placa de 
característiques del bescanviador o la seva fitxa tècnica, és superior a l’àrea total de captació (en 
m2) multiplicada per 500 W. Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 35. Temperatura i pressió màximes dels bescanviadors 
 
L’inspector ha de comprovar que la pressió màxima i temperatura màxima de treball indicada en la placa 
de característiques de cadascun dels bescanviadors es corresponen amb les dades expressades al 
certificat final.  
 
Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 
 
 


3.2.6.- Inspecció de sistemes amb acumulació centralitzada 
 
Aquests requeriments només són aplicables per a sistemes amb acumulació centralitzada, tant si es 
tracta d’acumulació d’inèrcia com d’ACS. Queden exclosos d’aquests requeriments sistemes amb 
acumulació distribuïda a cada usuari, que es tracten de manera diferent més endavant. 
 


Requeriment 36. Volum, pressió i temperatures màximes de l’acumulació 
 
L’inspector ha de consultar a la placa de característiques tècniques de cada acumulador quina és la seva 


capacitat i comprovar que el volum d’acumulació total de la instal·lació i els volums unitaris i el nombre 


d’acumuladors són els que s’indiquen al certificat final. Aquest requeriment fa referència únicament als 


dipòsits que tinguin una funció d’acumuladors solars i no es consideren els acumuladors de suport. 
 
També s’ha de comprovar que la pressió màxima i temperatura màxima de treball que figura a la placa de 
característiques de cadascun dels acumuladors es corresponen amb les expressades al certificat final per 
al circuit o circuits connectats als dipòsits.  
 
Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 
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Requeriment 37. Ubicació de la sonda de temperatura de l'acumulador  
 
En les instal·lacions on el sistema de control actua en funció de la diferència de temperatura entre el 
sistema de captació i el sistema d’acumulació centralitzat, cal que hi hagi una sonda de temperatura 


ubicada a la part baixa de l’acumulador. L’inspector ha de comprovar que aquesta sonda existeix i que 


mesura realment la temperatura al terç inferior de l’acumulador.  
 
Si el sistema de control és del tipus diferencial però no es disposa de cap sonda al dipòsit acumulador o 
està mal ubicada es considera un defecte greu. 
 
 


3.2.7.- Inspecció del sistema de canonades i aïllaments 
 
En aquest apartat es comprova l’absència de fuites a la instal·lació i que els aïllaments del sistema són 
correctes. 
 


Requeriment 38.  Estanquitat de les connexions dels elements del local tècnic 
 
Per revisar aquest requeriment cal que l’inspector faci una inspecció visual del conjunt del local tècnic, 
parant una atenció especial a les juntes entre les canonades i els diferents elements del circuit. Ha de 
verificar l’absència de fuites de líquid, tocant les connexions per comprovar que estan seques. Si estan 


humides, ha de comprovar si es tracta d’una fuita o és fruit de condensacions. La presència de marques 


d’aigua a terra pot ser un indicatiu de fuites.  
 
Els circuits han d’estar lliures de qualsevol pèrdua de líquid. En cas contrari, es considerarà un defecte 
greu. 
 


Requeriment 39.  Sistema de càrrega dels circuits tancats 
 
L’inspector ha de comprovar que tot circuit tancat disposa d’un sistema de càrrega. Com a mínim, cada 
circuit ha de tenir una clau normalment tancada per on realitzar la càrrega. Si aquest sistema de càrrega 
és automàtic (per exemple si es realitza una aportació de líquid de forma automàtica quan hi ha una 
pèrdua de pressió) s’ha de comprovar que el líquid de càrrega és el mateix que el que s’especifica al 


certificat final. No es permet la utilització d’un sistema automàtic de càrrega connectat directament a la 
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xarxa d’aigua. Si els sistemes de càrrega dels diversos circuits tancats no acompleixen algun d’aquests 
requeriments es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 40. Gruix dels aïllaments de les canonades interiors 
 
En aquest punt es verifica el gruix de l’aïllament instal·lat. L’inspector ha de comprovar el diàmetre 


exterior de la canonada i el gruix de l’aïllament. Per a diàmetres de canonades iguals o menors a 35 mm, 


el gruix de l’aïllament és de 25 mm com a mínim. Per a diàmetres de canonades compresos entre 35 i 60 


mm, el gruix mínim de l’aïllament és de 30 mm. 
 
Els gruixos indicats són vàlids per a materials amb una conductivitat tèrmica igual a 0,040 W/(m·K). En cas 
d’utilitzar d’un material d’aïllament amb una conductivitat tèrmica diferent, el gruix d’aïllament necessari 


pot variar. L’inspector podrà sol·licitar al director de la instal·lació la fitxa tècnica de l’aïllament per 
verificar el gruix mínim equivalent. 
 
Per tal d’acomplir aquest requeriment també s’ha de verificar l’absència de ponts tèrmics, mitjançant 


una inspecció visual, comprovant que els elements de subjecció de les canonades no s’agafin directament 


al tub o que s’utilitzen abraçadores aïllants isofòniques.  
 
Es considera un defecte lleu si aquest requeriment s’incompleix de manera puntual, i un defecte greu si 


s’incompleix de manera generalitzada. 
 


3.2.8.- Comprovació dels paràmetres del sistema de control 
 
Hi ha una gran varietat de sistemes de control d’instal·lacions solars, que van des d’una senzilla 
centraleta fins a PLC amb funcions de control més complexes. Arribats a aquest punt, cal que el director 
tècnic de la instal·lació expliqui a l’inspector en línies generals el funcionament del sistema de control. 
 


Requeriment 41. Compliment de paràmetres mínims de control 
 


i. Instal·lacions amb un control de tipus diferencial per al circuit primari:  
 
Amb l’ajuda del director de la instal·lació, l’inspector ha de comprovar visualment els paràmetres de 


control del sistema. S’ha de comprovar que el control diferencial està ajustat de manera que les bombes 
del circuit de captadors no estiguin en funcionament quan la diferència de temperatures entre captació i 
acumulació sigui menor de 2 ºC i que no estiguin aturades quan la diferència sigui superior a 7 ºC. Si 
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aquests paràmetres no són correctes, el tècnic responsable de la instal·lació els podrà modificar in situ (si 
la centraleta programable ho permet) per tal de pal·liar el defecte.  
 


ii. Instal·lacions amb un control per radiació solar per al circuit primari:  
 
Amb l’ajuda del director de la instal·lació, l’inspector ha de comprovar visualment els paràmetres de 


control del sistema. S’ha de comprovar que el control per radiació està ajustat de manera que les bombes 
del circuit de captadors no estiguin en funcionament quan la radiació solar es troba per sota dels 200 
W/m2 i que no estiguin aturades quan la radiació sigui superior a 350 W/m2. Si aquests paràmetres no 
són correctes, el tècnic responsable de la instal·lació els podrà modificar in situ (si la centraleta 
programable ho permet) per tal de pal·liar el defecte. La sonda de radiació solar s'ha de trobar lliure 
d'ombres i amb la mateixa orientació i inclinació que el camp solar. Si la sonda o el control no s'ajusta als 
requisits definits es considera un defecte greu. 
 


iii. No s’admeten altres controls de les bombes del circuit de captadors exclusivament a través de 


termòstat absoluts o rellotges horaris. Qualsevol sistema de control alternatiu s’haurà de ser 
detallar degudament a projecte i caldrà justificar-ne el correcte funcionament durant la visita. 


 
 


3.2.9.- Verificació de la seguretat de la instal·lació elèctrica del sistema 
 
Tota instal·lació disposa d’elements de consum elèctric i, per tant, d’un quadre elèctric on es troben els 
elements de protecció. 
 


Requeriment 42. Proteccions elèctriques dels elements del local tècnic 
 
Cal comprovar de manera visual que el quadre elèctric on es troben les proteccions elèctriques, i altres 
components elèctrics o electrònics (com el control solar), estan protegits contra possibles fuites de la 
instal·lació. Els elements que no tinguin una protecció IP65 no poden estar mai situats sota canonades 
carregades amb líquid ni a menys de 20 cm per sobre d’aquestes canonades. Si aquest requeriment no 


s’acompleix, es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 43. Línies per a enllumenat, enllumenat d'emergència i força 
 
En el cas que el local tècnic disposi d’enllumenat i d’enllumenat d’emergència, es comprovarà visualment 


que es disposa de línies separades per l’alimentació de l’enllumenat, l’enllumenat d’emergència i la resta 


d’aparells de consum de la instal·lació i que totes tenen el seu magnetotèrmic de protecció. A més, s’ha 
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de comprovar que els elements actius que no disposin de doble aïllament (indicat amb el símbol  ) porten 
la presa a terra pertinent.  
 
Si les línies elèctriques no disposen de protecció o hi ha múltiples elements actius que no estan protegits 
contra contactes indirectes amb la corresponent presa a terra, es considera un defecte greu. 


3.2.10.- Validació del sistema d’energia auxiliar 
 
El sistema d’energia solar està dimensionat per aportar un percentatge de l’energia necessària per cobrir 


la demanda tèrmica. És necessari un sistema d’escalfament auxiliar per tal d’assegurar en tot moment la 
continuïtat del subministrament de la demanda tèrmica. En aquest apartat només es tracten els sistemes 
d’energia auxiliar centralitzats (hotels, clíniques, poliesportius...) i no els sistemes distribuïts (edificis 


plurifamiliars), que es tractaran en el capítol “3.3.- Sistema de distribució”.  
 


Requeriment 44. Aportació adequada de l’energia auxiliar 
 
No es permet l’aportació d’energia auxiliar en el circuit de captació solar, ja que si això succeeix baixarà el 


rendiment del sistema de captació. Tampoc es permet l’aportació d’energia auxiliar a l’acumulador solar.  
 
Si el sistema convencional no disposa d’acumulació, (p. ex. mitjançant escalfadors o calderes mixtes 


instantànies), l’equip ha de ser modulant, és a dir, capaç de regular la seva potència de forma que 


s’obtingui la temperatura de disseny de manera permanent amb independència de quina sigui la 


temperatura de l’aigua d’entrada a l’equip. La potència del sistema auxiliar ha de ser suficient per cobrir 


ta totalitat del servei, com si no disposés del sistema solar. El sistema auxiliar només ha d’entrar en 


funcionament quan sigui estrictament necessari i de manera que s’aprofiti al màxim de l’energia 
procedent del camp de captació.  
 
L’inspector, a partir de l’esquema hidràulic de la instal·lació i amb l’ajuda del director de la instal·lació, si 


escau, ha de comprovar visualment que cap d’aquests casos es dóna. En cas contrari, es considerarà un 
defecte greu. 
 


Requeriment 45. Limitació de la temperatura màxima de distribució d'ACS 
 
Aquest requeriment només és aplicable per a sistemes amb acumulació centralitzada d’ACS. No es 


permet la temperatura d’aigua de consum per sobre els 60 ºC atès que podria produir escaldament als 


usuaris en els punts de consum. L’inspector ha de comprovar quina és la temperatura màxima a la que 


pot arribar el dipòsit acumulador d’ACS, que pot estar limitada pel mateix sistema de control.  
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En cas de sistemes amb acumulació centralitzada d’ACS per sobre dels 60 ºC, l’inspector ha de comprovar 


visualment que el circuit de distribució d’ACS disposa d’un element que limita de la temperatura de 
consum per sota dels 60 ºC.  
 
El fet de no acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu. 
 


3.3.- Inspecció i control del sistema de distribució 


 
Aquest apartat fa referència principalment a les instal·lacions d’energia solar en edificis plurifamiliars que 


disposen d’un sistema de distribució encarregat de fer arribar l’energia generada pel sistema de captació 
fins a cadascun dels veïns. Les configuracions més habituals de sistemes de distribució en edificis 
plurifamiliars són les següents: 
 


a) Acumulació centralitzada d’ACS amb sistema auxiliar d’energia individual a cada habitatge.  
 


En aquesta tipologia d’instal·lació, el camp de captació solar i el sistema d’acumulació d’aigua 


calenta de consum són comunitaris. El subministrament d’ACS als usuaris es realitza des del 


dipòsit comunitari mitjançant una xarxa de recirculació d’aigua a temperatura variable, en funció 
de les condicions meteorològiques.  
 
Cada usuari té el seu propi equip de suport auxiliar a l’interior de l’habitatge, que pot ser 
instantani o amb acumulació. 
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b) Acumulació centralitzada d’inèrcia amb sistema auxiliar d’energia individual situat a cada 


habitatge.  
 


En aquesta tipologia, el dipòsit comunitari realitza la funció d’acumulació d’energia i no conté 


aigua de consum. El preescalfament solar de l’aigua de consum es realitza a l’interior de cada 
habitatge mitjançant un bescanviador de plaques individual connectat al circuit tancat de 
distribució.  
 
El sistema auxiliar de suport es troba a l’interior de cada habitatge, després del bescanviador de 
calor individual. 
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c) Acumulació solar distribuïda a cada habitatge amb sistema auxiliar d’energia individual.  
 


En aquesta tipologia hi ha un dipòsit d’aigua amb bescanviador intern a cada habitatge. La 


transferència d’energia des dels captadors es duu a terme mitjançant un circuit tancat connectat 
als bescanviadors interns dels acumuladors. Cada acumulador es pot connectar o desconnectar 
del circuit primari solar en funció de la radiació disponible o de si ha assolit o no la temperatura 
màxima d’acumulació. L’aportació d’energia auxiliar es realitza també a l’interior de cada 


habitatge, després de l’acumulador solar. 
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3.3.1.- Requeriments generals 
 
 
Els requeriments que s’indiquen a continuació són aplicables a qualsevol de les tres tipologies 
esmentades: 
 


Requeriment 46. Comptador de l’energia aportada a un habitatge, com a mínim 
 
Segons s’indica al punt 5 de l’annex VI.1 de l’ordenança solar, als edificis plurifamiliars és obligatòria la 


instal·lació d’un comptador d’energia en un habitatge de referència, com a mínim. L’inspector ha de 


comprovar l’existència d’aquest comptador d’energia i que està instal·lat correctament, de manera que 


pugui mesurar l’energia subministrada pel sistema solar a aquell habitatge en particular.  
 
Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 
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Requeriment 47.  Registre per a la instal·lació d’un comptador d’energia a l’exterior dels 
habitatges 
 
El mateix punt 5 de l’annex I de l’ordenança solar indica que a les instal·lacions en edificis plurifamiliars 


s’ha de preveure un registre, accessible des de l’exterior dels habitatges, que permeti la instal·lació 


posterior d’elements de mesura de l’energia tèrmica aportada a cada usuari. L’inspector haurà de 


comprovar que existeix aquest registre i que la configuració del circuit de derivació a l’habitatge permet 


la instal·lació d’un comptador energètic per mesurar l’energia solar subministrada a aquell habitatge en 
particular.  
 
Si aquest requeriment no s’acompleix, es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 48. Sistema d'energia auxiliar individual instantani modulant per temperatura 
 
L’aportació d’energia auxiliar s’ha de realitzar de manera que no interfereixi amb la instal·lació solar. En 


el cas de la utilització de sistemes auxiliars instantanis (escalfadors o calderes murals), l’equip ha de ser 


modulant, és a dir, capaç de regular la seva potència de forma que s’obtingui la temperatura de disseny 


de manera permanent amb independència de quina sigui la temperatura de l’aigua d’entrada a l’equip. A 


més, la potència del sistema auxiliar ha de ser suficient per garantir la totalitat del servei d’aigua calenta 


sanitària i només ha d’entrar en funcionament quan sigui estrictament necessari i de manera que 


s’aprofiti el màxim de l’energia extreta del camp de captació.  
 
L’inspector ha de comprovar aquests aspectes mitjançant la documentació de l’equip d’energia auxiliar, 


l’esquema hidràulic de la instal·lació i amb l’ajuda del director tècnic, si escau. Si alguna d’aquestes 
condicions no es dóna, es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 49. Gruix dels aïllaments interiors 
 
L’inspector ha de comprovar que el circuit de distribució d’aigua calenta es troba aïllat. En ocasions, 
alguns trams del circuit de distribució es troben amagats per muntants o falsos sostres. En aquest cas, 
l’inspector ha de comprovar aquells trams que queden a la vista, com els espais accessibles esmentats al 


requeriment 47 d’aquest mateix apartat. L’inspector ha de comprovar (per exemple, amb l’ajut d’un peu 


de rei) el diàmetre exterior de la canonada i el gruix de l’aïllament. Per a canonades de diàmetre igual o 


menor a 35 mm, el gruix de l’aïllament ha de ser, com a mínim, de 25 mm. Per a canonades de diàmetre 


comprès entre 35 i 60 mm, el gruix mínim de l’aïllament ha de ser de 30 mm.  
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Per tal d’acomplir aquest requeriment també s’ha de comprovar visualment que les canonades del circuit 
no tenen ponts tèrmics. 
 
Es considera un defecte lleu si aquest requeriment s’incompleix de manera puntual, i un defecte greu si 


s’incompleix de manera generalitzada. 


 
 


3.3.2.- Requeriments particulars 
 
Els següents requeriments són aplicables a les tipologies d’instal·lacions en edificis plurifamiliars a) 


Acumulació centralitzada d’ACS i c) Acumulació distribuïda: 
 
Requeriment aplicable només a instal·lacions de tipus a) Acumulació centralitzada d’ACS 
 


Requeriment 50. Elements de mesurament del consum individual d'ACS 
 
Aquest requeriment només és aplicable per a instal·lacions del tipus (a) que disposen d’acumulació 


centralitzada, des de la qual es distribueix l’aigua calenta als diversos veïns. En aquest cas és necessari 


que la instal·lació disposi d’un sistema de mesura de l’aigua calenta consumida a cada habitatge, per tal 


de permetre un eventual repartiment del cost de la factura d’aigua comunitària entre els veïns, en funció 
del consum individual. 
 
L’inspector ha de comprovar l’existència d’aquests comptadors, la lectura dels quals es pot dur a terme 


de manera individual o a través d’un sistema de control centralitzat. L’absència de comptadors suposa un 
defecte greu. 
 
Requeriments aplicables només a instal·lacions de tipus c) Acumulació distribuïda 
 
Els quatre requeriments que s’indiquen a continuació són aplicables per a la tipologia d’instal·lacions (c) 


en edificis plurifamiliars que disposen d’acumuladors solars individuals per a habitatges. 
 


Requeriment 51. Característiques dels acumuladors individuals 
 
L’inspector ha de dur a terme les comprovacions següents referents a les característiques dels 
acumuladors individuals: 
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- El volum d’acumulació de cada habitatge (segons la placa de característiques de l’acumulador) es 


correspon amb el que s’expressa al certificat final i al projecte de la instal·lació. 
 
- No existeix aportació d’energia auxiliar als acumuladors solars. En particular, en el cas que l’aportació 


d’energia es faci mitjançant una resistència elèctrica, aquesta ha d’estar situada a un acumulador 


addicional, independent de l’acumulador solar.  
 
- Els dipòsits són verticals i estan ubicats a l’interior i en llocs adequats que en permetin la substitució per 
envelliment o avaria. 
 


Requeriment 52. Superfície de bescanvi dels acumuladors individuals  
 
L’inspector anotarà la superfície dels bescanviadors interns dels acumuladors (indicada a la placa de 


característiques de l’acumulador o la fitxa tècnica) i verificarà que la relació entre la suma de superfícies 


de bescanvi dels acumuladors distribuïts, i la superfície total de captació, segons s’indica al certificat final, 
no és inferior a 0,15. 
 
No cal dur a terme les comprovacions a tots els habitatges de l’edifici. És suficient verificar les diverses 


tipologies d’habitatges o, si tots són similars, un percentatge al voltant del 20%. No acomplir aquests 
requeriments suposa un defecte greu. 
 


Requeriment 53. Sistema de control individual  
 
Aquest requeriment només és aplicable a les instal·lacions amb un control del tipus diferencial individual 
a cada habitatge. Amb l’ajuda del director de la instal·lació, l’inspector ha de comprovar els paràmetres 
del sistema de control individual.  
 
S’ha de comprovar que el control diferencial està ajustat de manera que la instal·lació no cedeixi energia 


a l’acumulador individual quan la diferència de temperatures entre el circuit solar i l’acumulació 
individual sigui inferior a 2 ºC, i sí que en cedeixi quan aquesta diferència sigui superior a 7 ºC. Si aquests 
paràmetres no són correctes, el tècnic responsable de la instal·lació els podrà modificar in situ (si la 
centraleta programable ho permet) per tal de pal·liar el defecte.  
 
No cal inspeccionar tots els habitatges; un percentatge al voltant del 20% és suficient.  
 
No acomplir aquest requeriment es considera un defecte greu si es produeix de manera generalitzada, i 
lleu si es produeix de manera puntual. 
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Requeriment 54. Limitació de la temperatura màxima de distribució d'ACS  
 
No es permet la distribució de l’aigua de consum per sobre els 60 ºC atès que podria produir escaldament 


en els punts de consum. L’inspector ha de comprovar quina és la temperatura màxima a què poden 


arribar els dipòsits acumuladors d’ACS individuals, que pot estar delimitada pels paràmetres del sistema 


de control. En cas que els dipòsits acumuladors individuals d’ACS puguin arribar a temperatures per sobre 


dels 60 ºC, l’inspector ha de comprovar visualment que el servei de distribució d’ACS disposa sempre 


d’un element que limita la temperatura de distribució als punts de consum per sota de 60 ºC. El fet de no 
acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu. 
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3.4 – Proves de funcionament de la instal·lació  


 
Un cop s’ha comprovat que la instal·lació disposa de tota la documentació necessària, que s’ajusta al 


disseny aprovat per l’Agència d’Energia de Barcelona expressat en el recull de dades tècniques del 


certificat final i que l’execució és correcta, es comprova que la instal·lació es comporta d’acord amb els 
paràmetres de funcionament desitjats i que els sistemes de protecció actuen correctament. 
 
Tot i que l’inspector està familiaritzat amb el conjunt de la instal·lació, cal la col·laboració del director de 


la instal·lació a l’hora de manipular els diversos elements i el sistema de control. En definitiva, el director 


de la instal·lació ha de demostrar i convèncer l’inspector que la instal·lació funciona correctament. 
 
Si qualsevol de les proves de funcionament descrites no dóna el resultat esperat, es considera un defecte 
greu. A la fitxa d’inspecció hi ha espai perquè l’inspector hi anoti les observacions que trobi escaients per 
a cadascuna de les proves. En particular: 


a) Si es considera que la prova de funcionament no és correcta, l’inspector ha d’especificar-
ne els motius. 


b) Si es considera que la prova de funcionament ha estat satisfactòria, l’inspector ha 


d’anotar els paràmetres de funcionament durant la prova, com temperatures del sistema 
de captació, temperatures del dipòsit acumulador, etcètera. 


 
Per dur a terme les proves de funcionament, cal que l’inspector disposi d’un element de mesurament de 
la temperatura (un termòmetre de contacte, per exemple). 
 
En l’apartat “3.2.8.- Comprovació dels paràmetres del sistema de control” ja s’ha comprovat que els 


paràmetres de consigna del sistema de control són correctes. Als requeriments 19 i 37 s’ha comprovat 


l’existència de les sondes de temperatura (o de radiació) pel control solar. 
 
És imprescindible comprendre i interpretar les variables del sistema de control i com aquest sistema 
comanda els diferents actuadors en funció d’aquestes lectures per poder comprovar el funcionament de 


la instal·lació. A la fitxa d’inspecció s’han d’anotar les temperatures de les sondes i comprovar que el 
sistema de control i els elements que comanden es troben activats o desactivats de manera correcta per 
a aquelles lectures de temperatura concretes. 
 
S’ha de comprovar tant el funcionament general de la instal·lació com les funcions de seguretat contra 
glaçades i sobreescalfament, en el cas que aquestes es facin a través del sistema control. Bàsicament es 
tracta de comprovar que els elements arrenquen i s’aturen segons s’indica al projecte del sistema en el 
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seu apartat de descripció del funcionament. Si les condicions climatològiques són acceptables i l’estat en 
què es troba la instal·lació ho permet, aquesta comprovació pot ser relativament fàcil. Per exemple, en 
un dia de sol, si la temperatura dels acumuladors és inferior a la temperatura dels captadors, s’ha de 
comprovar que les bombes estan en funcionament, escalfant el dipòsit. 
 
En cas que les lectures dels paràmetres que rep el sistema de control no permetin validar el 
funcionament del sistema, cal simular-les fins als rangs de consigna, actuant sobre les sondes de 
temperatura i comprovant que el sistema de control activa i desactiva els diversos elements que 
comanda de manera adient. Aquesta operació s’ha de repetir per a totes les modalitats de funcionament 
que comandi el sistema de control. 
 
Unes comprovacions ràpides i mínimes que es poden dur a terme són: 
 


a) Si el sistema de bombeig del circuit primari està comandat mitjançant un termòstat 
diferencial s’han de prendre mesures de temperatures en alguns ràcords de la part superior 


dels captadors i en la part baixa i alta de l’acumulació. Si la mitjana dels valors agafats del 


camp de captació és superior en 7 ºC a la temperatura a la part baixa de l’acumulació i la 


temperatura d’acumulació no ha arribat al seu valor màxim, les bombes han d’estar en 


funcionament. En cas contrari, el sistema de bombeig ha d’estar aturat. 


b) Si el sistema de bombeig del circuit primari està comandat mitjançant una sonda de 
radiació es comprovarà que si la radiació és suficient [uns 350 W/m2], les bombes han 
d’estar en funcionament. En cas contrari, el sistema de bombeig haurà d’estar aturat. 


 
Com s’ha indicat anteriorment, la col·laboració del director de la instal·lació és important per comprovar 
que el sistema funciona de manera correcta en les diverses modalitats. 
 
Si els paràmetres del sistema no permeten demostrar el bon funcionament del sistema, l’inspector pot 
demanar al director de la instal·lació que variï els paràmetres de consigna directament des del sistema de 
control, activant i desactivant els diferents elements de la instal·lació. 
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4.- Finalització del procediment d’inspecció  
 
Una vegada realitzades totes les comprovacions, l’inspector ha de realitzar un recompte dels 
requeriments no complerts, és a dir, dels defectes de la instal·lació.  
 
L’inspector donarà conformitat a la instal·lació amb un màxim de 3 defectes lleus. Un defecte greu 
implica la no-conformitat de la instal·lació. 
 


4.1.- Procediment si la instal·lació obté un màxim de tres defectes lleus i 


cap defecte greu 


 
En aquest cas, la instal·lació obté la conformitat en la inspecció. L’EIC posarà el seu segell en l’espai 
destinat a aquest efecte en el certificat final.  
 
El segell de l’EIC només implica que la instal·lació ha estat inspeccionada segons el procediment 


d’inspecció descrit i que es correspon amb el projecte entregat a l’AEB. No implica, però, cap 


responsabilitat de l’inspector ni de l’EIC en el disseny de la instal·lació ni sobre la realització de les proves 
preceptives segons el RITE. 
 
L’inspector lliurarà el certificat final i una còpia de la fitxa de control degudament emplenats al 


responsable de la instal·lació. L’inspector notificarà a l’AEB l’obtenció de la conformitat en la inspecció de 
la instal·lació avaluada. 
 
Un cop l’AEB rebi la notificació per part de l’EIC amb la següent documentació, es durà a terme la 


tramitació final de l’expedient: 


• certificat final segellat degudament per l’EIC i signat pel director de la instal·lació, 
• check-list de validació degudament signat i segellat per l'EIC 
• acta d'inspecció degudament signada i segellada per l'EIC 
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4.2.- Procediment si la instal·lació obté més de tres defectes lleus o 


algun defecte greu 


 
En aquest cas, es considera que la instal·lació no supera la inspecció i, per tant l’EIC no podrà segellar el 
certificat final.  
 
L’inspector entregarà una còpia de la fitxa d’inspecció al responsable de la instal·lació, i restarà a l’espera 


de la següent visita d’inspecció.  
 
En aquest cas, el responsable de la instal·lació ha de solucionar els defectes marcats a la fitxa d’inspecció 


abans de tornar a sol·licitar la inspecció a l’EIC. En la visita següent, l’inspector ha de comprovar que 


s’han solucionat els defectes marcats en la darrera fitxa d’inspecció i qualsevol element del sistema que 


s’hagi pogut veure afectat per aquests defectes, emplenant una nova fitxa de control.  
 
Aquest procés es repetirà fins que s’obtingui la conformitat de la instal·lació per part de l’EIC. 
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Núm. procediment: Data de validació:


Adreça: Ús de l'edifici:


Promotor: Projectista:


Director d'obra: Instal·lador:


Nom ECA: Nom inspector:


Defecte Correcte D. greu D. lleu


1. DOCUMENTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ


1 Projecte executiu de la instal·lació (signat pel director d'obra) Greu G


2 Contracte de manteniment per a 2 anys prorrogable automàticament (signat pel titular i l'empresa mantenidora) Greu G


3 Garanties de la instal·lació per a 2 anys i dels equips pel període del fabricant (signades per l'instal·lador) Greu G


4 Instruccions d'ús de la instal·lació, pel l'usuari Greu G


5 Manual d'ús i manteniment de la instal·lació Greu G


6 Certificat final d'obra segons model AEB (signat pel director d'obra o instal·lador, en cas de < 7,1 m²) Greu G


2. EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ Defecte Correcte D. greu D. lleu


2.1. Sistema de captació


7 Marca i model dels captadors instal·lats Greu G


8 Quantitat i connexió dels captadors solars Greu G


9 Vàlvules de tall a l'entrada i sortida de cada bateria, aptes per a temperatures de fins a 185 ºC. Greu G


ref.1 Temp. màx. capt. (ºC): < Temp màx vàlvules tall (ºC):


10 Estanquitat de les connexions dels captadors Greu G


11 Fixacions de les estructures metàl·liques dels captadors Greu G


12 Connexió a terra de les estructures metàl·liques dels captadors Lleu G


13 Separació entre files de captadors 2 x H obstacle = dist. mín. (m) < dist. capt. (m): (1) * G L


ref.2 dist. capt. (m):


14 Distància entre obstacles i captadors dist. obst. (m): (1) * G L


dist. obst. (m):


15 Gruix de l'aïllament de les canonades exteriors  (35 mm, si Ø ≤ 35 mm i 40 mm, si 35 < Ø ≤ 60 mm) (1) * G L


16 Protecció de l'aïllament de les canonades exteriors (1) * G L


17 Purgador a cada grup de captadors amb vàlvula de tall apta per a temperatures de fins a 185 ºC Greu * G L


Temp. màx. purgador (ºC):


18 Potència de l'element de dissipació d'energia Pot. mín. (kW): Pot. dissap. (kW) (3) * G L


ref.3 19 Sonda de temperatura o radiació al camp de captadors Greu G


2.2. Local tècnic


1) Etiquetatge


20 Plafó amb esquema de principi de la instal·lació Greu G


21 Etiquetatge d'identificació de les canonades Lleu L


22 Còpia del manual d'ús i manteniment de la instal·lació Greu G


2) Elements de mesura i control


23 Existència d'elements de mesura de temperatura al retorn i impulsió del camp de captació Lleu L


24 Instal·lació de cabalímetre per grups de bombeig (2)


25 Instal·lació de manòmetre a cada circuit Greu


26 Existència d'un sistema de mesura de l'energia entregada pel sistema solar. Greu G


3) Sistemes de protecció


27 Circuit: Pressió [bar] Greu G


ref.4.1 Circuit: Pressió [bar]


ref.4.2 Circuit: Pressió [bar]


28 Conducció de les vàlvules de seguretat i buidatge a un dipòsit (només per a circuits amb líquid no sanitari) Greu G


29 Greu G


Circuit: T. i P. màx: Volum:


Circuit: T. i P. màx: Volum:


Circuit: T. i P. màx: Volum:


30 Grau protecció líquid termòfor (només si protegeix contra gelades) Temp. (ºC): Greu G


ref. 5 Temp. mín. congelació (propilenglicol) -15 ºC


4) Sistemes de bombeig


31 Temperatura i pressió màximes i fluids admesos per les bombes Greu G


Circuit: 110 ºC < T. màx. (ºC) P. màx. (bar)


Circuit: 110 ºC < T. màx. (ºC) P. màx. (bar)


32 Bombes dobles en circuits primari i secundari (per a instal·lacions > 50 m² de superfície útil de captació) Greu G


33 Cabal dels sistemes de bombeig i correspondència amb els del certificat final (4) * G L


Circuit: Cabals (l/h):


Circuit: Cabals (l/h):


5) Sistemes bescanviadors


34 Capacitat de bescanvi


1). (Bescanviadors interns) Relació superfície útil de bescanvi i superfície útil de captació no inferior a 0,15 Greu G


Sup. (m²): Relació (-):


2). (Bescanviadors externs) Potència calorífica de bescanvi  > 500 W / m² útil de captació solar instal·lat Greu G


Sup. (m²): Potència (W):


35 Temperatures i pressions màximes dels bescanviadors Greu G


T. màx. (ºC): P. màx. (bar):


FITXA D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA


Vàlvula de seguretat a cada circuit i pressió 


de taratge.


Vas d'expansió a cada circuit tancat amb característiques adients
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Defecte Correcte D. greu D. lleu


6) Sistema d'acumulació centralitzat (només per a aquesta tipologia)


36 Volum, pressió i temperatures màximes de l'acumulació Greu G


Volum (l): T. màx. (ºC) P. màx. (bar):


37 Sonda de temperatura ubicada al terç inferior de l'altura de l'acumulador (5) * G L


7) Sistema de canonades i aïllaments


38 Estanquitat de les connexions dels elements del local tècnic Greu G


39 Sistema de càrrega a cada circuit tancat (no està permesa la connexió física entre primari solar i la xarxa) Greu G


40 Gruix dels aïllaments de les canonades interiors: (25 mm, si ∅ δ 35 µµ ι 30µµ, σι 35 < ∅ δ 60 µµ) (1) * G L


8) Sistema de control


41 Compliment de paràmetres mínims de comandament (segons la Guia d'inspecció) (6) G L


9) Instal·lació elèctrica


42 Proteccions elèctriques dels elements del local tècnic Greu G


43 Línies per a enllumenat, enllumenat d'emergència i força. Protecció contra contactes directes i indirectes. (1) G L


10) Sistema d'energia auxiliar


44 Aportació adequada de l’energia auxiliar. Greu G


45 Limitació de la temperatura màxima de servei d'ACS. (T. ACS < 60 ºC) Greu G


2.3. Sistema de distribució (només per a instal·lacions amb sistema de distribució de l'energia solar)


1) Requeriments generals


46 Comptador d'energia aportada a un habitatge com a mínim. Greu G


47 Registre per a la instal·lació d’un comptador d’energia a l’exterior dels habitatges. Greu G


48 Sistema d'energia auxiliar individual instantani modulant per temperatura (només si existeix) Greu G


49 Gruix dels aïllaments de les canonades interiors: (25 mm, si ∅ δ 35 µµ ι 30µµ, σι 35 < ∅ δ 60 µµ) (1) * G L


2) Requeriments particulars


Acumulació central 50 Elements de mesura del consum d'ACS per veí Greu G


Acumulació individual 51 El volum total i les característiques dels acumuladors solars coincideixen amb el certificat final Greu G


S/ certificat final Volum (l): T. màx. (ºC): P. màx. (bar):


instal·lat Volum (l): T. màx. (ºC) P. màx. (bar):


52 Capacitat de bescanvi


(Bescanviadors interns) Relació superfície útil de bescanvi i superfície útil de captació no inferior a 0,15 Greu G


Sup. (m²): Relació (-):


53 Sistema de regulació individual (segons la Guia d'inspecció) (1) * G L


54 Limitació de la temperatura màxima de servei d'ACS (T. ACS < 60 ºC). (1) * G L


3. PROVES DE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ Defecte Correcte D. greu D. lleu


1) Proves de funcionament (activació de la bomba per)
Control per diferenciaa) T. captació (ºC): T. acumul. (ºC): T. increment (ºC): Greu G


Control per radiació b) Valor arrencada (W/m²): Valor actual (W/m²):


2) Protecció contra glaçades


Control per recirculaca) T. arrencada (ºC): T. parada o histèresi (ºC): Greu G


Altres sistemes b) T. A (ºC): T. B (ºC): T. C (ºC): Greu G


3) Protecció sobreescalfaments T. arrencada (ºC): T. parada o histèresi (ºC): Greu G


4. OBSERVACIONS


El resultat de la inspecció de la instal·lació d'energia solar és de                defectes LLEUS i                defectes GREUS.


Nom i signatura del tècnic d'EIC Segell de l'empresa col·laboradora amb l'Administració


(1) Defecte GREU si el requeriment s’incompleix de manera generalitzada. LLEU si s'incompleix de manera puntual.
(2) Defecte GREU si no es disposa de purgador per bateria, o si el purgador automàtic no disposa de clau de tall, o si la té però es troba oberta.
(3) Defecte GREU si potència del dissipador entre 80% < pot. < 90% de la potència de captació en condicions esmentades. LLEU si pot. < 80% 
(4) Defecte GREU si el cabal (dQ) divergeix en més d’un 20% del cabal projectat. LLEU si diferència 10% < dQ < 20%.
(5) Defecte GREU si no es disposa de cap sonda i el control és del tipus diferencial, o si la sonda està mal ubicada.
(6) Defecte GREU si els paràmetres són diferents dels indicats a la Guia d'inspecció
* En cas de defecte, cal indicar si es tracta de GREU o LLEU.







                


LLISTAT DE TÈCNICS d'ENTITATS D'INSPECCIÓ I CONTROL, CAPACITATS PER A LA VALIDACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES A BARCELONA 


Segons el títol 8, sobre Energia solar, de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona


EMPRESA Nom i cognoms TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC


DEKRA AMBIO, SAU DANIEL RUIZ RUBIO 633274004 dani.ruiz@dekra.com


ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SA MARIA BOIXADER CALDERER 935944480 mboixader@atisae.com


ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SA LIDIA LAZARO RODRIGUEZ 935944480 llazaro@atisae.com


ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SA MARI CARMEN PADILLA SALAMANCA 935944480 mcpadilla@atisae.com


SGS TECNOS, SA XAVIER TORRAS CARREÑO 933203644 es.barcelona.eac@sgs.com


TÜV RHEINLAND IBERICA ICTSA JOSEP PIZÀ GARRIGA 672070318 josep.piza@es.tuv.com


ECA ENTIDAD COLABORADORA ADMINISTRACION SLU BELINDA MARTINEZ DELGADO 647331463 belinda.martinez@es.bureauveritas.com


ECOCERT IBERICA SL IGNASI GIMENO FIGUERAS 938515430 igimeno@ambicert.com


AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL SLU VICENÇ CASTILLO MORTE 637818747 castillo@aucatel.com


AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL SLU PAU DUCH CONESA 620427030 pduch@aucatel.com


ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, SLU JOAN JOSEP VILCHES I BOVER 934813967 jvilches@addient.com


ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, SLU NOELIA NEQUI BERNAT 934813967 nnequi@addient.com


ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, SLU GUILLERMO COMADRÁN CANALS 934813967 guillermo.comadran@addient.com


ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, SLU JOAQUIM FALGUERAS I JOFRE 934813967 jfalgueras@addient.com


Data de revisió: 06/05/2015
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Versió Document – Protocol d’Energia (v4) 


Annex C. Eines i plantilles documentals C-88 | P à g i n a  


C.II.7. Plantilles per a la recepció i explotació d’instal·lacions solars fotovoltaiques 


L’Ajuntament de Barcelona, actualment, té encomanada la gestió integral de la majoria de les instal·lacions 


fotovoltaiques a l’empresa municipal TERSA, qui s’encarrega de la seva explotació i d’assegurar-ne el correcte 


manteniment i funcionament. La correcte recepció de les Instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica municipals 


(en endavant IESFV) per part de TERSA, o de l’ens que en el seu cas li pertoqui, per a la seva gestió integral 


òptima durant la seva vida útil té com a objectiu: 


- Recopilar aquella informació i documentació necessària i, 


- Participar en el processos descrits en el present document. 


TERSA, d’acord amb l’Agència d’Energia de Barcelona, ha definit un seguit de condicions han de ser 


considerades en les diferents etapes de disseny i execució de la instal·lació IESFV: 


- FASE DE PROJECTE. Prescripcions de disseny orientades al redactor del projecte 


- FASE D’EXECUCIÓ. Prescripcions d’execució orientades al contractista de les obres. 


- RECEPCIÓ I EXPLOTACIÓ. Prescripcions orientades al contractista de les obres. 


El present apartat inclou els principals documents que s’han de complimentar pel contractista de les obres 


d’EXECUCIÓ de la instal·lació solar fotovoltaica per a la seva RECEPCIÓ a fi i efecte que l’empresa 


explotadora pugui procedir a la seva legalització. Els documents de prescripcions orientades al redactor del 


projecte (fase de PROJECTE) es poden consultar a l’Annex B del Protocol d’Energia. 


La documentació a considerar en les fases d’EXECUCIÓ i RECEPCIÓ inclou, entre d’altres: 


- Continguts mínims de la memòria as-built de la instal·lació fotovoltaica per a la seva legalització 


- Models de check-list per a la justificació de requisits (documentals o de proves) 


- Models de carta de garanties d’equips 


Els documents referits s’adjunten a continuació. 
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Versió 200318 
 


REQUERIMENTS INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAIQUES PER 


LA SEVA EXPLOTACIÓ 


 


 


La correcte recepció de les Instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica municipals (en 


endavant IESFV) per part de l’explotadora municipal TERSA per a la seva gestió 


integral òptima durant la seva vida útil té com a objectiu: 


 


- Recopilar aquella informació i documentació necessària i  


- Participar en el processos descrits en el present document. 


 


Aquest document recopila totes les implicacions de TERSA en totes les fases del 


projecte: 


 


1. FASE DE PROJECTE 


2. FASE D’EXECUCIÓ 


3. RECEPCIÓ I EXPLOTACIÓ 


 


 


 


1. FASE PROJECTE 


 


El PROMOTOR i la ENGINYERIA encarregada de la realització del projecte executiu 


s’han de posar en contacte amb TERSA per a coordinar les mesures de manteniment 


(preventiu i correctiu), neteja del camp fotovoltaic, monitorització i la implantació de 


les mesures de seguretat i salut necessàries per la correcte gestió integral de la IESFV. 


 


TERSA indicarà, segons les especificacions de cada projecte, les mesures necessàries 


que el projectista ha d’incloure en el projecte i en el pressupost d’execució, per poder 


realitzar la recepció de la IESFV. 


 


Aquestes mesures, específiques per cada projecte, seran, com a mínim, les següents: 


 


a. Prevenció de Riscos. TERSA i el seu Servei de Prevenció Aliè (en 


endavant SPA) indicaran els sistemes de seguretat i salut fixes 


necessaris, com poden ser escales de servei, línies de vida 


permanents, ancoratges, baranes,... i els criteris a tenir en compte 


per a la realització del manteniment futur. Es programarà una visita a 


camp amb el SPA de TERSA per tal de realitzar un informe previ amb 







 


 


les mesures requerides per la seva acceptació final. Aquest informe 


serà entregat al promotor i al projectista. 


 


b. Manteniment. El projectista ha de reflectir en el projecte executiu i 


garantir els accessos a totes les parts de la IESFV susceptibles de ser 


mantingudes: Estructures del camp fotovoltaic, acollaments de 


mòduls fotovoltaics i estructures, neteja del camp fotovoltaic,... S’han 


de definir els elements necessaris per dur a terme el manteniment i 


minimitzar impactes externs a la IESFV: Passarel·les, punts d’aigua en 


camp fotovoltaic, sistema anticoloms,...  


 


c. Legalització.  TERSA, com a titular de la gestió integral de la IESFV,  


coordinarà els tràmits necessaris per la seva legalització. TERSA 


indicarà al projectista, segons les característiques tècniques definides, 


els tràmits i documentació que la normativa vigent requereix. 


 


d. Monitorització. Coordinar amb l’Agencia d’Energia de Barcelona i 


TERSA la definició del sistema de monitoratge amb l’objectiu de 


mesurar la generació neta de la IESFV i, en cas d’IESFV 


d’AUTOGENERACIÓ, el grau d’autogeneració de l’edifici. Les variables 


a monitoritzar són: 


 


i. Generació neta de la IESFV 


ii. Subministrament edifici (per casos d’IESFV d’AUTOGENERACIÓ 


amb o sense acumulació) 


iii. Excedents injectats a xarxa (per casos d’IESFV 


d’AUTOGENERACIÓ) 


iv. IESFV d’AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides: 


1. Tensió i corrent del camp de bateries. 


2. Càrrega i descàrrega del camp de bateries. 


 


 


2. FASE EXECUCIÓ.  


 


El PROMOTOR i la DIRECCIÓ D’OBRA han d’avisar a TERSA per revisar les mesures 


implantades a la Fase Projecte per a la seva aprovació. 


 


 


3. FASE RECEPCIÓ I EXPLOTACIÓ 


 


La recepció de les IESFV municipals per part de l’explotadora TERSA, i en compliment 


de l’encàrrec de gestió amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència d’Energia de 


Barcelona o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, requereix la presentació de la següent 


documentació allà on apliqui:    







 


 


 


1. Resum principals dades característiques de la instal·lació (tipus d’instal·lació, 


característiques camp fotovoltaic, característiques inversors, 


característiques emmagatzematge,... ) 


 


2. Persones de contacte (nom, telèfon, correu electrònic, direcció postal) 


relacionats amb la IESFV.  


 


a. PROMOTOR. 


b. DIRECCIÓ D’OBRA. 


c. INSTAL·LADOR. 


d. Persona contacte de l’edifici a on s’ubica la IESFV. 


e. PROVEÏDORS dels principals diferents equips instal·lats que 


conformen la IESFV: Panells fotovoltaics, inversors, reguladors, 


bateries, estructura, equips de monitoratge i comptador fiscal. 


 


3. Documentació de projecte. 


 


a. Projecte As-Built - PE. Actualització de la memòria, si escau, amb les 


dades reals instal·lades.  


b. Plànols As-Built actualitzats. 


c. Memòria As-Built arquitectura sistema monitorització. 


d. Reportatge fotogràfic fase muntatge camp fotovoltaic. 


 


Nota: Tota la documentació ha d’estar degudament signada. 


Nota 2: El projecte i plànols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció 


General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI). 


Nota 3: S’entregaran els documents en format editable (projecte i plànols en 


CAD) 


 


4. Documentació administrativa. 


 


a. Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió – CIEBT 


b. Declaració Responsable - DR 


c. Certificat de Direcció i Acabament d’Obra – CFO 


d. Certificat de l’instal·lador 


e. Declaració tècnic competent que signa PE i CFO si no es visa. 


f. Formulari oficial de legalització per obtenció del RITSIC. 


g. Formulari oficial de legalització per obtenció de l’Autorització 


d’Explotació Definitiva. 


h. Documentació corresponent a les trameses vàries durant el procés 


de construcció davant Endesa Distribución Elèctrica (EDE), Direcció 


General d’Energia i Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI) i aquella 


documentació legal relativa a la tramesa corresponent per la 







 


 


legalització de la IESFV davant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) 


o l’Organisme de Control Autoritzat (OCA). 


i. Certificat de la instal·lació dels sistemes de Seguretat i Salut 


j. Certificat per titulat competent de l’increment de càrrega, solidesa i 


estabilitat del camp fotovoltaic sobre teulada, façana o estructura 


auxiliar 


k. Certificat o conformitat que teulada on s’ubica el camp fotovoltaic és 


transitable 


l. Document de cessió de garantia a TERSA dels principals elements 


instal·lats i de la construcció de l’obra: 


i. Garantia de l’obra: Especificar durada de la garantia i data 


que entrarà en vigor a la recepció de la mateixa pel promotor. 


Especificar procediment per exercir la garantia. 


ii. Garantia dels principals equips: Especificar pels principals 


equips data de factura, número de factura, proveïdor i 


procediment per exercir la garantia. 


 


5. Documentació tècnica. Certificats emesos pels fabricants dels següents 


equips: 


 


a. Mòduls fotovoltaics.  


b. Inversors de potència: Certificats compatibilitat electromagnètica, 


aïllament galvànic, proteccions i altres.  


c. Controladors de càrrega. 


d. Bateries. 


e. Estructura component del camp fotovoltaic. 


f. Equips de monitoratge. 


g. Instal·lació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...). 


h. Equips de mesura homologats: Documents de parametrització 


(Incloure mòdem de telemesura si escau). 


i. Altres: Displays, analitzadors de xarxa, elements de seguretat i 


salut,... 


 


6. Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en 


marxa  


 


7. Altres: 


 


a. Aplicació protocol de seguretat de Bombers de Barcelona (fitxa 1.12 


data 08/11/2016 (R1)).  


b. Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa 


elèctrica: Manual de funcionament per la qual ha estat dissenyada la 


instal·lació 


i. Descripció instal·lació 







 


 


ii. Funcionament instal·lació: Configuració de disseny, càrregues 


d’igualació, modificació de paràmetres,... 


iii. Possibles incidències i actuacions 


 


Els següents documents es requereixen una còpia a obra: 


 


a. Esquema unifilar plastificat  


b. Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa elèctrica: 


Manual de funcionament per la qual ha estat dissenyada la instal·lació 


 


 


Altres condicionants per la recepció definitiva de les IESFV municipals.- 


 


La recepció i cessió definitiva dels drets d’explotació de la IESFV a favor de TERSA es 


formalitzarà entre aquesta i el PROMOTOR amb la formalització de l’acord d’adhesió a 


l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència d’Energia de Barcelona o 


l’Àrea Metropolitana de Barcelona a TERSA i els condicionants allà descrits.  
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Edició 180321 
 


CESSIÓ DE GARANTIA A TERSA DELS PRINCIPALS ELEMENTS DE LA 
INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA INSTAL·LATS I DE L’OBRA 


 
  ,   de    201_ 
 
 
Garanties generals de construcció.- 
 
Referència obra ___        
Instal·ladora (Persona contacte, telèfon i correu electrònic): 
 
Durada de la garantia i inici de la mateixa      
Condicions i procediment per exercir la garantia: 
 
 
Garanties específiques d’equips.- 
 
L’empresa       amb CIF     i domiciliada a  
    carrer     
 


 
AUTORITZA A 


 
L’empresa Tractament i Selecció de Residus SA amb CIF A08800880 i domiciliada a Sant Adrià de Besòs, 
Avinguda Eduard Maristany, 44, a exercir els drets derivats de la garantia dels següents equips: 
 


EQUIP SUBMINISTRADOR 


Equip – Número sèrie 
Número de factura 


- 
Data de compra 


Subministrador Dades de contacte 


Mòduls fotovoltaics    


Inversors    


Equips de mesura    


Equips de monitorització    


...    
 
A continuació s’adjunten la relació de factures especificades a la taula anterior. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Signatura responsable instal·ladora 







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


CODIFICACIÓ:
INSTAL.LACIÓ: DATA:


TIPUS DE CONNEXIÓ: AÏLLADA CONNEXIÓ A XARXA AUTOGENERACIÓ ASSISTIDA


CORRECTE INCORRECTE OBSERVACIONS
1.1 Brutícia dels mòduls
1.2 Desperfecte visual dels mòduls
1.3 Ancoratge dels mòduls sobre l'estructura
1.4 Connexions elèctriques (reapretament borns)


2.1 Oxidaciò escructura
2.2 Comprovació visual de l'estructura 
2.3 Comprovació fixació estructura a teulada
2.4 Comprovació reapretament possible dels cargols


3.1 Cablejat de contínua.
3.2 Borns i connexions elèctriques
3.3 Caixes de protecció


4. ESTAT DELS ONDULADORS
4.1 Protecció DC sub-camp (fusibles)
4.2 Protecció AC onduladors (Magnetotèrmics)
4.3. Protecció interna dels onduladors


6.1. Cablejat Alterna
6.2. Borns i connexions elèctriques
6.3. Caixes de protecció


7.2. Diferencial: Provar test i estat físic.


9.1. Bateries: Secar, netejar i comprovar Tsala


9.2. Reguladors: Ventilació, connexions, càrregues igualació
9.3. Altres: Onduladors càrrega, neteja sales, firmware


TREBALLS ADDICIONALS REALITZATS.-


www.tersa.cat
 Tel. 934627870


lperez@tersa.cat - 669149784
areguero@tersa.cat - 681111397


CERTIFICAT DE COMPROVACIÓ I POSTA EN MARXA


COMPROVACIONS REALITZADES.-


2. ESTRUCTURA DE SUPORT


1. ESTAT DELS MÒDULS


2.5 Cable de terra. Verificació connexió (estructura-plaques)


3. FUNCIONAMENT CAMPS FOTOVOLTAICS  


5. COMPROVACIÓ DE LES PROTECCIONS ELÈCTRIQUES C.A. (embarrat paral.lel inversors)


5.2. Diferencial: Provar test i estat físic.


7. QUADRE DE PROTECCIONS DE XARXA


6. CABLEJAT DE CORRENT ALTERNA


5.3. Neteja dels quadres, dels filtres i superfícies


5.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat


7.3. Comprovació corrent de salt del Diferencial (mA)


8. NETEJA DELS MÒDULS


9. ESTAT BATERIES I REGULADOR


El certificat realitzat anirà acompanyat d'un reportatge fotogràfic de la intervenció


DADES I CÀLCULS DC.-


7.4. Neteja dels quadres, dels filtres i 


7.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


Pnominal [kWn] PPIC [kWP]


String Inversor Nº Nº mòdulos VOC [V] VMPP [V] IMPP [A] RadOC [W/m2] RadMPP [W/m2]


Inversor Nº Rad [W/m2] VDC [V] IDC [A] PCA [kW] ηINVERSOR [%] PPIC_INV [kWP] PR [%]


Monofàsica VFASE R VFASE S VFASE T IFASE R IFASE S IFASE T


Trifàsica*
PCA [kW] 0,0
PCA [kW]


* Recorda: Relació de transformació a les TMF10 de connexió indirecte


segons


VFASE R VFASE S VFASE T


Càlcul varis resistència:


Resistència terra de protecció: Ω
R_aïllament ____________ Ω


Energia elèctrica generada: kWh R_aïllament ____________ Ω
Energia elèctrica consumida: kWh R_aïllament ____________ Ω


OBSERVACIONS.-


Lectura comptador energia elèctrica:


Temps de reconnexió dels inversors:


Dades a introduir Càculs automàtics


Tensió per fase IESFV desconnectada:


PPIC mòdul FV [WP]


Pnom instantània monofàsica
Pnom instantània trifàsica


DADES I CÀLCULS AC.-


DADES I CÀLCULS TMF.-


Comprovació potència nominal instantània


INSTAL·LADOR


Tècnic


Nom tècnic responsable


DIRECCIÓ OBRA:


Nom tècnic responsable


Tècnic







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


CODIFICACIÓ:
INSTAL.LACIÓ: DATA: HORA:


TIPUS DE CONNEXIÓ: AÏLLADA CONNEXIÓ A XARXA AUTOGENERACIÓ ASSISTIDA


CORRECTE INCORRECTE OBSERVACIONS
1.1 Brutícia dels mòduls
1.2 Desperfecte visual dels mòduls
1.3 Ancoratge dels mòduls sobre l'estructura
1.4 Connexions elèctriques (reapretament borns)


2.1 Oxidaciò escructura
2.2 Comprovació visual de l'estructura 
2.3 Comprovació fixació estructura a teulada
2.4 Comprovació reapretament possible dels cargols


3.1 Cablejat de contínua.
3.2 Borns i connexions elèctriques
3.3 Caixes de protecció


4. ESTAT DELS ONDULADORS
4.1 Protecció DC sub-camp (fusibles)
4.2 Protecció AC onduladors (Magnetotèrmics)
4.3. Protecció interna dels onduladors


6.1. Cablejat Alterna
6.2. Borns i connexions elèctriques
6.3. Caixes de protecció


7.2. Diferencial: Provar test i estat físic.


9.1. Bateries: Seca, netejar i comprovar Tsala


9.2. Reguladors: Ventilació, connexions, càrregues igualació
9.3. Altres: Onduladors càrrega, neteja sales, firmware


El certificat realitzat anirà acompanyat d'un reportatge fotogràfic de la intervenció


TREBALLS ADDICIONALS REALITZATS.-


www.tersa.cat
lperez@tersa.cat / 669.149.784


areguero@tersa.cat / 681.111.397                                                         
Tel. 93.462.78.70


CERTIFICAT DE COMPROVACIÓ I POSTA EN MARXA


COMPROVACIONS REALITZADES.-


1. ESTAT DELS MÒDULS


2. ESTRUCTURA DE SUPORT


2.5 Cable de terra. Verificació connexió (estructura-plaques)


3. FUNCIONAMENT CAMPS FOTOVOLTAICS  


5. COMPROVACIÓ DE LES PROTECCIONS ELÈCTRIQUES C.A. (embarrat paral.lel inversors)


5.2. Diferencial: Provar test i estat físic.


9. ESTAT BATERIES I REGULADOR


8. NETEJA DELS MÒDULS


5.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat


5.3. Neteja dels quadres, dels filtres i superfícies


7.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat


7.3. Comprovació corrent de salt del Diferencial (mA)


6. CABLEJAT DE CORRENT ALTERNA


7. QUADRE DE PROTECCIONS DE XARXA


7.4. Neteja dels quadres, dels filtres i 







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


Pnominal [kWn] PPIC [kWP]


Camp fotovoltaic.-


Número de sèrie Regulador Nº mòduls VOC [V] VMPP [V] IMPP [A] RadOC [W/m2] RadMPP [W/m2]


Regulador Nº mòduls VDC_entrada [V] VDC_sortida [V] IDC_entrada [A] IDC_sortida [A] ηregulador [%]
0
0
0
0
0
0


Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C] Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C]


NBATERIES


VBANC_BATERIA


IBANC_BATERIA


TSALA BATERIES


Banc Bateries.-


DADES I CÀLCULS DC.-


Reguladors.-


Dades a introduir Càculs automàtics


PPIC mòdul FV [WP]


Mesures SENSE càrrega ni 
descàrrega







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C] Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C]


NBATERIES


VBANC_BATERIA


IBANC_BATERIA


TSALA BATERIES


HORAPROVA


Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C] Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C]


NBATERIES


VBANC_BATERIA


IBANC_BATERIA


TSALA BATERIES


HORAPROVA


Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C] Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C]


NBATERIES


VBANC_BATERIA


IBANC_BATERIA


TSALA BATERIES


HORAPROVA


Tipus de bateria Profunditat de descàrrega (DOD)


Mesures realitzades 10 minuts 
després


Mesures SENSE càrrega i 
AMB descàrrega


Mesures SENSE càrrega i 
AMB descàrrega


Mesures SENSE càrrega i 
AMB descàrrega


Mesures realitzades 5 minuts 
després







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


Ah (Plom-Àcid) kWh (Ió-Liti)


Mesures BATERIA alimentan càrregues i IESFV desconnectada: Estudi de rendiments de la bateria instantani:


Data descàrrega


Mesures BATERIA desconnectada i IESFV connectada:


Data càrrega


Inversor Nº VDC [V] IDC [A] PCA [kW] ηinversor [%]


Tensió per fase IESFV desconnectada: segons


VFASE R VFASE S VFASE T


Càlcul varis resistència:


Lectura comptador energia elèctrica: Resistència terra de protecció: Ω
R_aïllament ____________ Ω


Energia elèctrica generada: kWh R_aïllament ____________ Ω
Energia elèctrica consumida: kWh R_aïllament ____________ Ω


OBSERVACIONS.-


Rendiment de càrrega Ió-Liti


Capacitat bateria


DADES I CÀLCULS AC.-


VBATERIA_càrrega


[V]
IBATERIA_càrrega


[Ah]
Rendiment energètic Plom-Àcid


kWhBAT_descarga 


[kWh]


kWhBAT_càrrega


[kWh]


Rendiment de voltatge


Rendiment de càrrega Plom-Àcid


Rendiment energètic Ió-Liti


INSTAL·LADOR


IBAT_descarga [Ah]
VBAT_descarga


[V]


Temps de reconnexió dels inversors:


DIRECCIÓ OBRA:


Nom tècnic responsable Nom tècnic responsable


Tècnic Tècnic
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GUÍA PER L’ELABORACIÓ DEL DOCUMENT AS BUILT A LES OBRES DE BIMSA 
 
El document As Built a elaborar a les obres de BIMSA, s’ha d’entendre com el projecte executiu de la obra tal 
i com realment ha estat executada i ha de contenir, per tant, la informació necessària i suficient per permetre 
en un futur, i al llarg de l’explotació de la instalꞏlació, conèixer i interpretar la realitat construïda per dur a 
terme les tasques oportunes que assegurin l’ ús, conservació i manteniment adequat. 
 
Documents continguts a l’AS BUILT 
 
A continuació es fa un recull no limitant de la informació imprescindible que ha d’incloure el document As 
Built. 
  
DOCUMENT 1 


 
1. Memòria  i annexos. 
 
1.1. Memòria. 
 
1.1.1. Objecte i abast del projecte As-Built. 
1.1.2. Antecedents i dades generals de l’obra.( Resum principals dades característiques de la 


instalꞏlació (instalꞏlació d'autogeneració, potencia pic camp fotovoltaic, potencia nominal, 
capacitat d'acumulació,...) 


1.1.3. Documents que integren l’As-Built.(ha d’incloure tota la documentació del projecte executiu) 
Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital. 
Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General 
dFEnergia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI). 
 


1.1.4. Actes de replanteig i recepció. 
1.1.5. Persones de contacte  de l’equipament (telèfon i email) 
 
1.2. Annexos a la Memòria.  
 
Desenvolupen la informació continguda als diferents apartats de la memòria i inclouen de manera no limitant 
els següents: 
 
1.2.1. As Built monitoratge plataforma Sentilo 
1.2.2. As Built equips de mesura 
1.2.3. Documentació administrativa 
1.2.3.1. Certificat d'Instalꞏlació Elèctrica de Baixa Tensió - CIEBT (Original signat - 3 copies en fp - 


Format oficial DGEMSI) 
1.2.3.2. Certificat de Direcció i Acabament d'obra - CFO (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial 


DGEMSI) 
1.2.3.3. Certificat de l'instalꞏlador (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI) 
1.2.3.4. Formularis oficials de legalització (Original signat - 1 copia en fp - Formats oficials DGEMSI) 
1.2.3.5. Documentació corresponent a les trameses varies durant el procés de construcció davant 


Endesa Distribución Electrica, Direcció General d'Energia i Mines i Seguretat Industrial i aquella 
documentació legal relativa a la tramesa corresponent per la legalització de la IESFV davant l'Oficina 
de Gestió Empresarial o l'Organisme de Control Autoritzat. (Original - 1 copia en fe) 


1.2.3.6. Certificat de la instalꞏlació dels sistemes de Seguretat i Salut (Original signat - 1 copia en fp) 
1.2.3.7. Certificat per titulat competent de l'increment de carrega, solidesa i estabilitat del camp 


fotovoltaic sobre teulada, façana o estructura auxiliar (Original signat - 1 copia en fp) 
1.2.3.8. Certificat o conformitat que teulada on s'ubica el camp fotovoltaic és transitable (Original signat - 


1 copia en fp) 
1.2.3.9. Document de cessió de garantia a TERSA dels principals elements instalꞏlats i de l'obra (Original 


signat - 1 copia en fp - Format TERSA) 
1.2.3.10. Garantia de l'obra: Especificar durada de la garantia que entrarà en vigor des de la posada en 


marxa de la IESFV i procediment per exercir la garantia. 
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1.2.3.11. Garantia dels principals equips: Especificar per cada equip (mòduls fotovoltaics, inversors de 
potencia, controladors de carrega, bateries, estructures, equips de monitoratge, equips de mesura 
homologats, mòdems de telemesura,...) data de factura, número de factura, proveïdor i procediment 
per exercir la garantia. 
 


1.2.4. Documentació  tècnica.  Certificats  emesos  pels  fabricants  dels  següents equips: 
1.2.4.1. Mòduls fotovoltaics. 
1.2.4.2. Inversors  de  potencia:  Certificats  compatibilitat  electromagnètica, aïllament galvànic, 


proteccions i altres. 
1.2.4.3. Controladors de carrega. 
1.2.4.4. Bateries. 
1.2.4.5. Estructura component del camp fotovoltaic. 
1.2.4.6. Equips de monitoratge. 
1.2.4.7. Instalꞏlació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...). 
1.2.4.8. Equips   de   mesura   homologats:   Documents   de   parametrització (Incloure modem de 


telemesura si escau). 
1.2.4.9. Altres: Displays, analitzadors de xarxa,... 


 
1.2.5. Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en marxa (Original - 1 


copia en fp - Format TERSA) Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i 
posta en marxa (Original - 1 copia en fp - Format TERSA). 


1.2.6. Documentació equips i IESFV 


 
1.2.6.1. Fitxes tecniques i manuals d'ús i manteniment dels equips especificats en l'apartat 1.2.4. 


Documentació tecnica 
1.2.6.2. Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa electrica: Manual de 


funcionament per la qual ha estat dissenyada la instalꞏlació. 
1.2.6.3. Descripció instalꞏlació 
1.2.6.4. Funcionament instalꞏlació: Configuració de disseny, carregues d'igualació, modificació de 


parametres,... 
1.2.6.5. Possibles incidencies i actuacions 


 
Nota: Documentació a entregar en fe. 


 
1.2.7. Reportatge Fotogràfic. 
 
DOCUMENT 2 
 
2. Plànols.  
 
En general i com a norma, es presentaran indexats els mateixos plànols inclosos al projecte executiu, tal i 
com s’han construït a la realitat tot indicant a la nomenclatura que es tracten de plànols AS BUILT.  
 
També haurà d’incloure tots aquells plànols que tot i no estar inclosos al  projecte executiu,  han esdevingut 
necessaris per a la construcció del mateix i validats per la D.O. 
 


Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital. 
Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General dFEnergia, 
Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI). 


 
 
 
DOCUMENT 3 


 
3. Manual d’ús i manteniment. 
En aquest document  s’ha de fer constar els elements de la instalꞏlació i les interaccions. S’espera d’aquest 
document que una persona de manteniment que no conegui la instalꞏlació la pugui desconnectar i reiniciar-la 
davant alguna eventualitat. 
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DOCUMENT 4 
 
4. Control de Qualitat Extern 
 
S’ha d’incloure l’informe de generat pel control de qualitat extern i facilitat per BIMSA, així com les respostes 
per part de la D.O. Totes les incidències han de quedar respostes i tancades acreditant les respostes per 
email o per contra-informe de la D.O. 
 
 







GUIA AS BUILT PLA TERRATS
obra:                                                                                                                                      Data:
DOCUMENT 1


1. Memòria  i annexos.


1.1.  Memòria.


1.1.1.               Objecte i abast del projecte As-Built.


1.1.2.               Antecedents i dades generals de l’obra.( Resum principals dades característiques de la instal·lació 


(instal·lació d'autogeneració, potencia pic camp fotovoltaic, potencia nominal, capacitat d'acumulació,...)


1.1.3.               Documents que integren l’As-Built.(ha d’incloure tota la documentació del projecte executiu)


Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital.
Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General dFEnergia, Mines i Seguretat 
Industrial (DGEMSI).


1.1.4.               Actes de replanteig i recepció.


1.1.5.               Persones de contacte  de l’equipament, i empreses contractistes i sotscontractistes (telèfon i email)


1.2.  Annexos a la Memòria. 


Desenvolupen la informació continguda als diferents apartats de la memòria i inclouen de manera no limitant els


següents:


1.2.1.     As Built monitoratge plataforma Sentilo


1.2.2.     As Built equips de mesura


1.2.3.     Documentació administrativa


1.2.3.1.         Certificat d'Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió - CIEBT (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial 


DGEMSI)


1.2.3.2.         Certificat de Direcció i Acabament d'obra - CFO (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI)


1.2.3.3.         Certificat de l'instal·lador (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI)


1.2.3.4.         Formularis oficials de legalització (Original signat - 1 copia en fp - Formats oficials DGEMSI)


1.2.3.5.         Documentació corresponent a les trameses varies durant el procés de construcció davant Endesa 


Distribución Electrica, Direcció General d'Energia i Mines i Seguretat Industrial i aquella documentació legal relativa a 


la tramesa corresponent per la legalització de la IESFV davant l'Oficina de Gestió Empresarial o l'Organisme de 


Control Autoritzat. (Original - 1 copia en fe)


1.2.3.6.         Certificat de la instal·lació dels sistemes de Seguretat i Salut (Original signat - 1 copia en fp)


1.2.3.7.         Certificat per titulat competent de l'increment de carrega, solidesa i estabilitat del camp fotovoltaic sobre 


teulada, façana o estructura auxiliar (Original signat - 1 copia en fp)
1.2.3.8.         Certificat o conformitat que teulada on s'ubica el camp fotovoltaic és transitable (Original signat - 1 copia en 


fp)
1.2.3.9.         Document de cessió de garantia a TERSA dels principals elements instal·lats i de l'obra (Original signat - 1 


copia en fp - Format TERSA)
1.2.3.10.      Garantia de l'obra: Especificar durada de la garantia que entrarà en vigor des de la posada en marxa de la 


IESFV i procediment per exercir la garantia.
1.2.3.11.      Garantia dels principals equips: Especificar per cada equip (mòduls fotovoltaics, inversors de potencia, 


controladors de carrega, bateries, estructures, equips de monitoratge, equips de mesura homologats, mòdems de 


telemesura,...) data de factura, número de factura, proveïdor i procediment per exercir la garantia.


1.2.4.     Documentació  tècnica.  Certificats  emesos  pels  fabricants  dels  següents equips:


1.2.4.1.         Mòduls fotovoltaics.


1.2.4.2.         Inversors  de  potencia:  Certificats  compatibilitat  electromagnètica, aïllament galvànic, proteccions i altres.


1.2.4.3.         Controladors de carrega.


1.2.4.4.         Bateries.


1.2.4.5.         Estructura component del camp fotovoltaic.


1.2.4.6.         Equips de monitoratge.


1.2.4.7.         Instal·lació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...).


1.2.4.8.        Equips de mesura homologats: Documents de parametrització (Incloure modem de telemesura si


escau).


1.2.4.9.         Altres: Displays, analitzadors de xarxa,...


1.2.5.    Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en marxa (Original - 1 copia en fp -


Format TERSA). Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en marxa (Original - 1


copia en fp - Format TERSA).


1.2.6.     Documentació equips i IESFV


1.2.6.1.        Fitxes tecniques i manuals d'ús i manteniment dels equips especificats en l'apartat 1.2.3. Documentació


tecnica
1.2.6.2.        Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa electrica: Manual de funcionament


per la qual ha estat dissenyada la instal·lació.


1.2.6.3.         Descripció instal·lació


1.2.6.4.         Funcionament instal·lació: Configuració de disseny, carregues d'igualació, modificació de parametres,...


1.2.6.5.         Possibles incidencies i actuacions


Nota: Documentació a entregar en fe.







1.2.7.     Reportatge Fotogràfic.


DOCUMENT 2


2.      Plànols. 


En general i com a norma, es presentaran indexats els mateixos plànols inclosos al projecte executiu, tal i com s’han


construït a la realitat tot indicant a la nomenclatura que es tracten de plànols AS BUILT. 


També haurà d’incloure tots aquells plànols que tot i no estar inclosos al projecte executiu, han esdevingut necessaris


per a la construcció del mateix i validats per la D.O.


Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital.
Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General dFEnergia, Mines i Seguretat 
Industrial (DGEMSI).


DOCUMENT 3


3.      Manual d’ús i manteniment.


En aquest document s’ha de fer constar els elements de la instal·lació i les interaccions. S’espera d’aquest document


que una persona de manteniment que no conegui la instal·lació la pugui desconnectar i reiniciar-la davant alguna


eventualitat.
També en aquelles instal·lacions que siguin molt particulars es farà una guia amb fotografies del muntatge i


desmuntatge de l’estructura de mòduls perquè el mantenidor pugui disposar de la informació. Aquest criteri el marcarà


el Promotor. 


DOCUMENT 4


4.      Control de Qualitat Extern


S’ha d’incloure l’informe de generat pel control de qualitat extern facilitat per BIMSA, així com les respostes per part de


la D.O. Totes les incidències han de quedar respostes i tancades, acreditades en la seva totalitat per mitjà d’un


informe de la D.O.







 


Versió Document – Protocol d’Energia (v4) 


Annex C. Eines i plantilles documentals C-106 | P à g i n a  


C.III. MODELS D’INFORME 


El present apartat recull els nous models d’informe amb els quals l’AEB resoldrà l’avaluació documental i de 


continguts dels projectes municipals en les respectives fases de projecte/obra. 


El caràcter d’aquests documents és purament consultiu pels redactors i promotors, i s’inclouen en el present 


annex a fi que els diferents agents es familiaritzin amb el nou tipus de format d’informe. 


C.III.1. Models d’informe d’energia 


Atenent les modificacions introduïdes en el Protocol d’Energia, l’AEB ha cregut convenient adaptar els 


informes d’avaluació dels projectes a les noves estratègies referents a l’estandardització documental i reducció 


de la càrrega administrativa. 


El present apartat inclou els models d’informe per a cadascuna de les etapes on l’AEB està facultada per 


avaluar el contingut dels projectes i documentació associada, és a dir: 


- Projecte Bàsic 


- Projecte Executiu 


- Recepció Parcial de l’Obra 


Els documents referits s’adjunten a continuació. 
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INFORME D’ENERGIA 


PROJECTE BÀSIC 
 


REFERÈNCIES 


Núm. Expedient AEB:  Núm. d’Informe:  


Títol Projecte:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


Tipus de projecte: <desplegable> Ampliació: <desplegable> 


 


ANTECEDENTS DE L’INFORME(1) 


Documentació aportada Data recepció Control Documental Observacions 


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 


Reunions Data reunió Assistents Document acta 


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


(1) Els antecedents documentals complerts s’adjunten en l’Annex 1. HISTÒRIC DOCUMENTAL. 
 


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
D’acord a la documentació presentada, el projecte preveu el disseny de l’equipament municipal atenent als següents requeriments: 


Actuació prevista:  


Ús de l’equipament: <desplegable> Núm. edificis independents:  


Superfície útil: X.XXX,XX m2 Superfície construïda: X.XXX,XX m2 


Superfície pèrgoles i porxades: X.XXX,XX m2 Superfície construïda total: X.XXX,XX m2 
 


DESCRIPCIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 
D’acord a la documentació presentada, el projecte preveu l’execució de l’edifici atenent a les següents solucions i sistemes energètics: 


Sistema Energètic Descripció Modificat 


Estratègies Passives  ☐ 


Calefacció/Refrigeració  ☐ 


Ventilació/Recuperació de Calor  ☐ 


Enllumenat  ☐ 


Producció ACS  ☐ 


Generació Elèctrica  ☐ 


Sistema de Monitoratge  ☐ 


 
  







OBSERVACIONS GENERALS(2) 


General - XXXX 


- XXXX 


Eficiència - XXXX 


- XXXX 


Generació - XXXX 


- XXXX 


Monitoratge - XXXX 


- XXXX 
(2) El detall de les esmenes a realitzar en la Separata d’Energia del Projecte Bàsic s’adjunta en l’Annex 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE. 


 
 


VALORACIÓ DEL PROJECTE 


A FAVORABLE sense cap observació tècnica 


B FAVORABLE amb observacions o condicions a aplicar durant la fase d'execució d'obra 


C 
FAVORABLE amb condicions relatives al projecte que s'hauran d'incorporar en el projecte que es 
presenti a aprovació definitiva 


D DESFAVORABLE 
 
 
 


Barcelona, XX de XXXX de 20XX 


 


 


 


 


 


Director de projectes, 
 
Agència d’Energia de Barcelona 
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Ajuntament de Barcelona 


 


NOTES: 


1) La documentació aportada ha de justificar la voluntat de compliment de les exigències normatives actuals, així com els requeriments inclosos en la 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres, en la Instrucció per a la incorporació de l’objectiu de la generació 
d’energia renovable en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres i d’instruments de planejament urbanístic i en el 
Protocol d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals. 


2) D’acord amb el que especifica el Protocol d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals, en el cas de ser necessari esmenar la 
Separata d’Energia del Projecte Bàsic avaluada, caldrà presentar la següent documentació: 


• Separata d’Energia del Projecte Bàsic actualitzada que doni resposta las diferents requeriments descrits en el present Informe d’Energia. 


• Document de resposta al present Informe d’Energia, identificant els canvis realitzats en la nova versió de la Separata d’Energia del Projecte Bàsic. 


• Dossier d’actes definitives, actualitzat si s’escau 


• Fitxa Indicadors Energètics Projecte Bàsic en format full de càlcul, actualitzada si s’escau 
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ANNEX 1. HISTÒRIC DOCUMENTAL 


Informes Data emissió Qualificació Redactat Aprovat 


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 


Documentació rebuda Data recepció Control Documental Observacions 


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 


Reunions Data reunió Assistents Document acta 


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


 
  







 


ANNEX 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE 


Esmenes requerides per capítol 


2. DADES GENERALS DEL PROJECTE 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


4. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 


4.1. Limitació del consum energètic i limitació de la demanda energètica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


4.2. Condicions de les instal·lacions tèrmiques de calefacció i refrigeració 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


4.3. Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5. GENERACIÓ D’ENERGIA 


5.1. Determinació de la superfície apta per captació solar 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.2. Producció tèrmica amb fonts renovables o gratuïtes 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.3. Generació fotovoltaica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.4. Mesures de prevenció de riscos laborals per a l’explotació i manteniment 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.5. Documentació gràfica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.6. Justificació pressupostària 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


6. MONITORATGE ENERGÈTIC 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


7. PRESSUPOST DEL PROJECTE BÀSIC 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 
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INFORME D’ENERGIA 
PROJECTE EXECUTIU 


 


REFERÈNCIES 


Núm. Expedient AEB:  Núm. d’Informe:  


Títol Projecte:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


Tipus de projecte: <desplegable> Ampliació: <desplegable> 


 


ANTECEDENTS DE L’INFORME(1) 


Documentació aportada Data recepció Control Documental Observacions 


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 


Reunions Data reunió Assistents Document acta 


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


(1) Els antecedents documentals complerts s’adjunten en l’Annex 1. HISTÒRIC DOCUMENTAL. 
 


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
D’acord a la documentació presentada, el projecte preveu el disseny de l’equipament municipal atenent als següents requeriments: 


Actuació prevista:  


Ús de l’equipament: <desplegable> Núm. edificis independents:  


Superfície útil: X.XXX,XX m2 Superfície construïda: X.XXX,XX m2 


Superfície pèrgoles i porxades: X.XXX,XX m2 Superfície construïda total: X.XXX,XX m2 
 


DESCRIPCIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 
D’acord a la documentació presentada, el projecte preveu l’execució de les següents solucions i sistemes energètics: 


Sistema Energètic Descripció Modificat 


Estratègies Passives  ☐ 


Calefacció/Refrigeració  ☐ 


Ventilació/Recuperació de Calor  ☐ 


Enllumenat  ☐ 


Producció ACS  ☐ 


Generació Elèctrica  ☐ 


Sistema de Monitoratge  ☐ 


  







CERTIFICACIÓ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN FASE DE PROJECTE 


Indicador Qualificació 
Compliment Requeriments 
Autosuficiència Energètica 


Observacions 


Energia Primària no Renovable <desplegable> <desplegable>  


Demanda de Calefacció <desplegable> <desplegable>  


Demanda de Refrigeració <desplegable> <desplegable>  


El projecte incorpora l’Etiqueta de Qualificació Energètica en Fase de Projecte? <desplegable> 


 


OBSERVACIONS GENERALS(2) 


General - XXXX 


- XXXX 


Eficiència - XXXX 


- XXXX 


Generació - XXXX 


- XXXX 


Monitoratge - XXXX 


- XXXX 
(2) El detall de les esmenes a realitzar en la Separata d’Energia del Projecte Executiu s’adjunta en l’Annex 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE. 


 


VALORACIÓ DEL PROJECTE 


A FAVORABLE sense cap observació tècnica 


B FAVORABLE amb observacions o condicions a aplicar durant la fase d'execució d'obra 


C 
FAVORABLE amb condicions relatives al projecte que s'hauran d'incorporar en el projecte que es 
presenti a aprovació definitiva 


D DESFAVORABLE 


 


Barcelona, XX de XXXX de 20XX 


 


 


 


 


Director de projectes, 
 
Agència d’Energia de Barcelona 
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Ajuntament de Barcelona 


 


NOTES: 


1) La documentació aportada ha de justificar el compliment de les exigències normatives actuals, així com els requeriments inclosos en la Instrucció 
tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres, en la Instrucció per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia 
renovable en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres i d’instruments de planejament urbanístic i en el Protocol 
d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals. 


2) D’acord amb el que especifica el Protocol d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals, en el cas de ser necessari esmenar la 
Separata d’Energia del Projecte Executiu avaluada, caldrà presentar la següent documentació: 


• Separata d’Energia del Projecte Executiu actualitzada que doni resposta las diferents requeriments descrits en el present Informe d’Energia. 


• Document de resposta al present Informe d’Energia, identificant els canvis realitzats en la nova versió de la Separata d’Energia del Projecte 
Executiu. 


• Dossier d’actes definitives, actualitzat si s’escau 


• Fitxa Indicadors Energètics Projecte Executiu en format full de càlcul, actualitzada si s’escau 
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ANNEX 1. HISTÒRIC DOCUMENTAL 


Informes Data emissió Qualificació Redactat Aprovat 


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 


Documentació rebuda Data recepció Control Documental Observacions 


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 


Reunions Data reunió Assistents Document acta 


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


 







ANNEX 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE 


Esmenes requerides per capítol 


2. DADES GENERALS DEL PROJECTE 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 


5.1. Limitació de la demanda energètica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.2. Condicions de les instal·lacions tèrmiques de calefacció i refrigeració 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.3. Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


6. GENERACIÓ D’ENERGIA 


6.1. Determinació de la superfície apta per captació solar 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


6.2. Producció tèrmica amb fonts renovables o gratuïtes 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


6.3. Generació fotovoltaica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


6.4. Mesures de prevenció de riscos laborals per a l’explotació i manteniment 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


6.5. Documentació gràfica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


6.6. Justificació pressupostària 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


7. CONSUM ENERGÈTIC 


7.1. Limitació del consum energètic 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


8. CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN FASE DE PROJECTE 


8.1. Condicions de càlcul 
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- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


8.2. Resultats de la certificació d’eficiència energètica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


8.3. Documentació a aportar 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9. MONITORATGE ENERGÈTIC 


9.1. Inventari de dispositius 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9.2. Esquema de principi 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9.3. Esquema de les instal·lacions elèctriques 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9.4. Esquema de les instal·lacions tèrmiques 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9.5. Paràmetres de configuració dels dispositius 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9.6. Paràmetres de configuració de la xarxa 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9.7. Relació de sensors 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9.8. Pressupost 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


10. COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS D’AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 


10.1. Eficiència energètica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


10.2. Generació d’energia 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


10.3. Monitoratge energètic 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


11. PRESSUPOST DEL PROJECTE EXECUTIU 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 
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INFORME D’ENERGIA 


RECEPCIÓ PARCIAL DE L’EDIFICI 
 


REFERÈNCIES 


Núm. Expedient AEB:  Núm. d’Informe:  


Títol Projecte:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


Tipus de projecte: <desplegable> Ampliació: <desplegable> 


 


ANTECEDENTS DE L’INFORME(1) 


Documentació aportada Data recepció Control Documental Observacions 


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 


Visites d’Obra / Reunions Data reunió Assistents Document acta 


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


(1) Els antecedents documentals complerts s’adjunten en l’Annex 1. HISTÒRIC DOCUMENTAL. 
 


DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
D’acord a l’històric documental del projecte, l’equipament municipal s’ha executat atenent als següents requeriments: 


Actuació realitzada:  


Ús de l’equipament: <desplegable> Núm. edificis independents:  


Superfície útil: X.XXX,XX m2 Superfície construïda: X.XXX,XX m2 


Superfície pèrgoles i porxades: X.XXX,XX m2 Superfície construïda total: X.XXX,XX m2 
 


MODIFICACIONS DEL PROJECTE EXECUTIU EN LA FASE D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
D’acord al desenvolupament de l’obra, s’ha realitzat les següents modificacions del projecte executiu que afecten a aspectes energètics: 


Modificació Data aprovació AEB Sistema afectat Descripció 


01 <desplegable>   


02 <desplegable>   


03 <desplegable>   


 


  







CERTIFICACIÓ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EDIFICI ACABAT 


Indicador Qualificació 
Compliment Requeriments 
Autosuficiència Energètica 


Observacions 


Energia Primària no Renovable <desplegable> <desplegable> - 


Demanda de Calefacció <desplegable> <desplegable> - 


Demanda de Refrigeració <desplegable> <desplegable> - 


El projecte incorpora l’Etiqueta de Qualificació Energètica de l’Edifici Acabat? <desplegable> 


 


OBSERVACIONS GENERALS(2) 


General - XXXX 


- XXXX 


Eficiència - XXXX 


- XXXX 


Generació - XXXX 


- XXXX 


Monitoratge - XXXX 


- XXXX 
(2) El detall de les esmenes a realitzar en la Separata d’Energia del Projecte As-Built s’adjunta en l’Annex 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE. 


 


VALORACIÓ DE LA RECEPCIÓ PARCIAL 


A FAVORABLE sense cap observació tècnica 


B FAVORABLE amb enumeració d’esmenes a corregir 


C DESFAVORABLE amb enumeració d’esmenes a corregir 


 


Barcelona, XX de XXXX de 20XX 


 


 


 


 


Director de projectes, 
 
Agència d’Energia de Barcelona 
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Ajuntament de Barcelona 


 


NOTES: 


1) La documentació aportada ha de justificar el compliment de les exigències normatives actuals, així com els requeriments inclosos en la Instrucció 
tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres, en la Instrucció per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia 
renovable en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres i d’instruments de planejament urbanístic i en el Protocol 
d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals. 


2) D’acord amb el que especifica el Protocol d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals, en el cas de ser necessari esmenar la 
Separata d’Energia del Projecte As-Built avaluada, caldrà presentar la següent documentació: 


• Separata d’Energia del Projecte As-Built actualitzada que doni resposta las diferents requeriments descrits en el present Informe d’Energia. 


• Document de resposta al present Informe d’Energia, identificant els canvis realitzats en la nova versió de la Separata d’Energia del Projecte As-
Built. 


• Dossier d’actes definitives, actualitzat si s’escau 


• Fitxa Indicadors Energètics Recepció Parcial en format full de càlcul, actualitzada si s’escau 
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ANNEX 1. HISTÒRIC DOCUMENTAL 


Informes Data emissió Qualificació Redactat Aprovat 


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 


Documentació rebuda Data recepció Control Documental Observacions 


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


    


 


Reunions Data reunió Assistents Document acta 


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


 







ANNEX 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE 


Esmenes requerides per capítol 


2. DADES GENERALS DEL PROJECTE 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


3. SEPARATA D’ENERGIA DEL PROJECTE EXECUTIU AVALUADA FAVORABLEMENT 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


4. DOSSIER DE MODIFICACIONS DE PROJECTE EXECUTIU DURANT LA FASE D’OBRA 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5. DOSSIER TÈCNIC DE RECEPCIÓ PARCIAL D’OBRA 


5.1. Eficiència energètica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.2. Generació d’energia 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.3. As-Built del monitoratge energètic 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


 







 


Versió Document – Protocol d’Energia (v4) 


Annex C. Eines i plantilles documentals C-120 | P à g i n a  


C.III.2. Model retorn del projecte per defectes de forma 


En el present apartat s’inclou el model de retorn del projecte per defectes de forma. Aquest tipus d’informe 


serà l’utilitzat per l’AEB en el cas que sigui necessari retornar la documentació aportada al promotor quan 


l’avaluació documental del projecte no sigui satisfactòria. 


Els documents referits s’adjunten a continuació. 
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DOCUMENT DE RETORN DEL PROJECTE PER  
DEFECTES DE FORMA 


 


REFERÈNCIES 


Núm. Expedient AEB:  


Títol Projecte:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


 


ANTECEDENTS 


Documentació aportada Data recepció 


 <desplegable> 


 


OBSERVACIONS 


Es realitzen les següents observacions referents a la documentació aportada: 


-  


-  


RESOLUCIÓ 


El present document té com objecte informar formalment a l’operador municipal del projecte que la documentació aportada per 
a la seva corresponent avaluació és insuficient d’acord amb el que s’estableix en el Protocol d’Energia. 


 


Així doncs, d’acord als articles 1.2.b i 2.2.b del Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries 
d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora, i projectes d'urbanització (capítol III.2) es procedeix al 
retorn de l’esmentada documentació per defectes de forma, i es sol·licita que sigui presentada nova documentació conforme 
el que estableix el Protocol d’Energia. 


 
 


Barcelona, XX de XXXX de 20XX 


 


 


 


 


 


Director de projectes, 
 
Agència d’Energia de Barcelona 
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Ajuntament de Barcelona 


 







 


Versió Document – Protocol d’Energia (v4) 


Annex C. Eines i plantilles documentals C-122 | P à g i n a  


C.III.3. Model d’informe de modificació de projecte en fase d’obra 


El present apartat inclou el model de resolució de les propostes de modificació durant la fase d’obra del 


projecte executiu resolt per l’AEB amb una qualificació A. Aquest tipus d’informe serà l’utilitzat per l’AEB per 


resoldre les propostes d’ampliació o millora dels edificis realitzades per les direccions d’obra referents a les 


instal·lacions o sistemes energètics. 


Els documents referits s’adjunten a continuació. 







  


 
 


INFORME DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE EN FASE D’OBRA 
 


REFERÈNCIES 


Núm. Expedient AEB:  Nº modificació:  


Obra:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


 


ANTECEDENTS 


Documentació aportada Data recepció 


 <desplegable> 


 


DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PROPOSADA 


 


 


 


 


 


OBSERVACIONS 


 


 


 


 


 


 


RESOLUCIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 


A Proposta de modificació de projecte acceptada 


B Proposta de modificació de projecte denegada amb possibilitat de ser esmenada. 


C Proposta de modificació de projecte denegada. 


 


Barcelona, XX de XXXX de 20XX 


 


 


 


 


Director de projectes, 
 
Agència d’Energia de Barcelona 
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Ajuntament de Barcelona 
 





		C. EINES I PLANTILLES DOCUMENTALS

		C.I. INTRODUCCIÓ

		C.II. PLANTILLES DOCUMENTALS

		C.II.1. Fitxes d’indicadors energètics

		C.II.2. Plantilla de passi

		C.II.3. Plantilla document de resposta

		C.II.4. Plantilla d’actes de reunions i visites d’obra

		C.II.5. Plantilla de proposta d’ampliació o millora

		C.II.6. Plantilles per a la recepció i explotació d’instal lacions solars tèrmiques i sistemes alternatius

		C.II.7. Plantilles per a la recepció i explotació d’instal lacions solars fotovoltaiques



		C.III. MODELS D’INFORME

		C.III.1. Models d’informe d’energia

		C.III.2. Model retorn del projecte per defectes de forma

		C.III.3. Model d’informe de modificació de projecte en fase d’obra
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MODEL DE GARANTIA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 


TÈRMICA PER A PRODUCCIÓ D’AIGUA SANITÀRIA 
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(1).........................................., amb NIF …………………… en representació de l’empresa  instal·ladora 
……………………………………… amb domicili social a 
…………………………………………………………………………………………., amb CIF ……………………………. i amb 
número de registre REIMITE …………………, especialitat:   Calefacció      Climatització i Registre dels 
Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) núm. …………………. 
 
GARANTEIX 
 
Que la instal·lació d’energia solar tèrmica per a producció d'aigua calenta sanitària, amb captació 
(2)……………………… i distribució (3)………………………, acumulació (4)………………… ……………………… en 
l'edifici (5)………………………, propietat de ………………………………, amb domicili social al 
……………………………… …………………………, disposa d'una garantia en l’execució de la instal·lació de 2 
anys. 
 
Addicionalment, els components de la instal·lació solar que s’indiquen a l’ annex disposen d’una 
garantia proporcionada pel fabricant amb la durada i condicions definides pel mateix fabricant. 
S’adjunten documents de garantia. 
 
Aquesta garantia no empara les avaries o deficiències causades pel mal ús.  
 
La garantia en l’execució de la instal·lació comprèn la reparació o reposició, si escau, dels 
components i accessoris que puguin resultar defectuosos. En cap cas, qualsevol reparació efectuada 
per l’instal·lador durant el període de garantia perllongarà el termini original. 
 
La garantia queda automàticament anul·lada quan la instal·lació hagi estat reparada, modificada o 
desmuntada, per persones alienes a l’instal·lador o als serveis d’assistència tècnica dels fabricants. 
 
(6)……………………… declina tota responsabilitat i anul·la la seva garantia quan per causes 
sobrevingudes (vents, pedra, robatoris, catàstrofes, etcètera) es puguin produir danys, tant en els 
equips solars, com els que aquests puguin ocasionar a d’altres béns. 
 
I perquè consti als efectes legals oportuns signo aquesta garantia, a……………………………. 
 
 
Signatura de l’empresa instal·ladora autoritzada: 
 
 
 
 
A …………………, …… de ……………… de 20….. 
 
 


(1) Nom complet empresa 
(2) Captació: col·lectiva o individual. 
(3) Distribució: col·lectiva o individual. 


(4) Acumulació: Col·lectiva d’ACS, col·lectiva amb bescanviadors per habitatge o distribuïda per habitatge. 
(5) Edifici: plurifamiliar o unifamiliar. 
(6) Nom empresa 







 


 
 


Model de carta de garantia 3 / 3 
 


 
Annex 
 
 
Components objecte d’una garantia particular coberta pel fabricant 
 
Captadors solars 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 


 


Dipòsit acumulador 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 


 


Bombes de circulació primari 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 


 


Bombes de circulació secundari 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 


 


Centraleta de regulació marca 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


 


Altres elements i accessoris: 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 2 anys 


 






Hoja1

						GUIA AS BUILT PLA TERRATS

						obra:                                                                                                                                      Data:

						DOCUMENT 1



						1. Memòria  i annexos.



						1.1.  Memòria.



						1.1.1.               Objecte i abast del projecte As-Built.

						1.1.2.               Antecedents i dades generals de l’obra.( Resum principals dades característiques de la instal·lació (instal·lació d'autogeneració, potencia pic camp fotovoltaic, potencia nominal, capacitat d'acumulació,...)

						1.1.3.               Documents que integren l’As-Built.(ha d’incloure tota la documentació del projecte executiu)

						Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital.

						Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General dFEnergia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI).



						1.1.4.               Actes de replanteig i recepció.

						1.1.5.               Persones de contacte  de l’equipament, i empreses contractistes i sotscontractistes (telèfon i email)



						1.2.  Annexos a la Memòria. 



						Desenvolupen la informació continguda als diferents apartats de la memòria i inclouen de manera no limitant els següents:



						1.2.1.     As Built monitoratge plataforma Sentilo

						1.2.2.     As Built equips de mesura

						1.2.3.     Documentació administrativa

						1.2.3.1.         Certificat d'Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió - CIEBT (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI)

						1.2.3.2.         Certificat de Direcció i Acabament d'obra - CFO (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI)

						1.2.3.3.         Certificat de l'instal·lador (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI)

						1.2.3.4.         Formularis oficials de legalització (Original signat - 1 copia en fp - Formats oficials DGEMSI)

						1.2.3.5.         Documentació corresponent a les trameses varies durant el procés de construcció davant Endesa Distribución Electrica, Direcció General d'Energia i Mines i Seguretat Industrial i aquella documentació legal relativa a la tramesa corresponent per la legalització de la IESFV davant l'Oficina de Gestió Empresarial o l'Organisme de Control Autoritzat. (Original - 1 copia en fe)

						1.2.3.6.         Certificat de la instal·lació dels sistemes de Seguretat i Salut (Original signat - 1 copia en fp)

						1.2.3.7.         Certificat per titulat competent de l'increment de carrega, solidesa i estabilitat del camp fotovoltaic sobre teulada, façana o estructura auxiliar (Original signat - 1 copia en fp)

						1.2.3.8.         Certificat o conformitat que teulada on s'ubica el camp fotovoltaic és transitable (Original signat - 1 copia en fp)

						1.2.3.9.         Document de cessió de garantia a TERSA dels principals elements instal·lats i de l'obra (Original signat - 1 copia en fp - Format TERSA)

						1.2.3.10.      Garantia de l'obra: Especificar durada de la garantia que entrarà en vigor des de la posada en marxa de la IESFV i procediment per exercir la garantia.

						1.2.3.11.      Garantia dels principals equips: Especificar per cada equip (mòduls fotovoltaics, inversors de potencia, controladors de carrega, bateries, estructures, equips de monitoratge, equips de mesura homologats, mòdems de telemesura,...) data de factura, número de factura, proveïdor i procediment per exercir la garantia.



						1.2.4.     Documentació  tècnica.  Certificats  emesos  pels  fabricants  dels  següents equips:

						1.2.4.1.         Mòduls fotovoltaics.

						1.2.4.2.         Inversors  de  potencia:  Certificats  compatibilitat  electromagnètica, aïllament galvànic, proteccions i altres.

						1.2.4.3.         Controladors de carrega.

						1.2.4.4.         Bateries.

						1.2.4.5.         Estructura component del camp fotovoltaic.

						1.2.4.6.         Equips de monitoratge.

						1.2.4.7.         Instal·lació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...).

						1.2.4.8.         Equips   de   mesura   homologats:   Documents   de   parametrització (Incloure modem de telemesura si escau).

						1.2.4.9.         Altres: Displays, analitzadors de xarxa,...



						1.2.5.     Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en marxa (Original - 1 copia en fp - Format TERSA). Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en marxa (Original - 1 copia en fp - Format TERSA).

						1.2.6.     Documentació equips i IESFV



						1.2.6.1.         Fitxes tecniques i manuals d'ús i manteniment dels equips especificats en l'apartat 1.2.3. Documentació tecnica

						1.2.6.2.         Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa electrica: Manual de funcionament per la qual ha estat dissenyada la instal·lació.

						1.2.6.3.         Descripció instal·lació

						1.2.6.4.         Funcionament instal·lació: Configuració de disseny, carregues d'igualació, modificació de parametres,...

						1.2.6.5.         Possibles incidencies i actuacions



						Nota: Documentació a entregar en fe.



						1.2.7.     Reportatge Fotogràfic.



						DOCUMENT 2



						2.      Plànols. 



						En general i com a norma, es presentaran indexats els mateixos plànols inclosos al projecte executiu, tal i com s’han construït a la realitat tot indicant a la nomenclatura que es tracten de plànols AS BUILT. 



						També haurà d’incloure tots aquells plànols que tot i no estar inclosos al  projecte executiu,  han esdevingut necessaris per a la construcció del mateix i validats per la D.O.



						Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital.

						Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General dFEnergia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI).







						DOCUMENT 3



						3.      Manual d’ús i manteniment.

						En aquest document  s’ha de fer constar els elements de la instal·lació i les interaccions. S’espera d’aquest document que una persona de manteniment que no conegui la instal·lació la pugui desconnectar i reiniciar-la davant alguna eventualitat.

						També en aquelles instal·lacions que siguin molt particulars es farà una guia amb fotografies del muntatge i desmuntatge de l’estructura de mòduls perquè el mantenidor pugui disposar de la informació. Aquest criteri el marcarà el Promotor. 





						DOCUMENT 4



						4.      Control de Qualitat Extern



						S’ha d’incloure l’informe de generat pel control de qualitat extern facilitat per BIMSA, així com les respostes per part de la D.O. Totes les incidències han de quedar respostes i tancades, acreditades en la seva totalitat per mitjà  d’un informe de la D.O.














DOCUMENT DE RESPOSTA A L’INFORME D’ENERGIA



		REFERÈNCIES



		Núm. Expedient AEB:

		



		Títol Projecte:

		



		Emplaçament:

		



		Promotor:

		



		Redactor:

		



		



		ANTECEDENTS



		Resposta Informe Número

		Fase del projecte

		Data emissió informe

		Qualificació informe



		

		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>

		



		MODIFICACIONS REALITZADES EN LA NOVA DOCUMENTACIÓ APORTADA



		El següent llistat de modificacions haurà de donar resposta a totes les esmenes requerides en l’Annex 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE de l’últim Informe d’Energia emès per l’Agència d’Energia de Barcelona.



		Capítol modificat(1)

		Descripció Esmena

		Pàgines modificades de la nova Separata



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		(1) Incloure la numeració i el text del capítol modificat d’acord amb la denominació que apareix a l’Annex 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE de l’últim Informe d’Energia emès per l’Agència d’Energia de Barcelona.









Barcelona, XX de XXXX de 20XX

		











Signatura Representant Promotor

		











Signatura Representant Redactor
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CERTIFICAT D’ACABAMENT D’INSTAL·LACIONS CONFORME PROJECTE









		NOM I COGNOMS DEL PROJECTISTA

		



		NIF

		



		TITULACIÓ

		



		NÚMERO DE COL·LEGIAT

		







		DADES DE LA INSTAL·LACIÓ



		EMPLAÇAMENT

		



		TITULAR

		



		AUTOR DEL PROJECTE

		



		TIPOLOGIA D’INSTAL·LACIÓ

		







		CERTIFICACIÓ



		

En, xxxxx xxxx xxxx, com a tècnic facultatiu amb NIF xxxxxx, havent realitzat el reconeixement tècnic de la instal·lació a dalt esmentada:



CERTIFICA



Que la instal·lació d’un sistema de bomba de calor aerotèrmica, com a substitució, per exempció, d’una instal·lació solar tèrmica, s’ha finalitzat i s’ajusta al projecte aprovat per l’Agència d’Energia de Barcelona en data XX-XX-XXXX amb número de procediment 20XX/XXXX, i consta dels equips següents



		

		Marca

		Model

		nº

		Potència Calor (kW)

		SPF



		Unitats exteriors:

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Unitats interiors:

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Acumulació (litres)

		



		Temperatura d'acumulació ACS / distribució (ºC)

		



		Règim de temperatures de treball (ºC)

		



		Demanda d'energia tèrmica ACS (kWh/any)

		















Nom projectista que signa el certificat

Barcelona, a XXX de XXXXX de 20XX


Fitxa Recepció







				FITXA INDICADORS ENERGÈTICS RECEPCIÓ PARCIAL(1)



				La present fitxa actualitza/modifica informació respecte fitxes aportades prèviament referents a la recepció parcial?



				1. DADES GENERALS DE L'EQUIPAMENT



								Nom de l'equipament:



								Número expedient AEB:														Data:



								Emplaçament:														Districte:								<desplegable>



								Ús de l'edifici:						<desplegable>								Gestor de l'equipament:								<desplegable>



								Residencial/Terciari:														Indicar altres:



								Promotor:														Equip Direcció Obra:



								Representant Promotor:														Representant D.O.:



								Tipus d'actuació:						<desplegable>								Ampliació de l'edifici:								<desplegable>



								Nº edificis independents(2):



								Sup. Útil:								m2						Sup. Construïda:										m2



								Li són d'aplicació al projecte el Requeriments d'Autosuficiència Energètica?														 



				2. CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI ACABAT(3)



								Software utilitzat:						<desplegable>								Sup. Habitable:										m2



								Indicar altres:														Codi Registre ICAEN:										m2



						2.1 Indicador Energia Primària No Renovable



								Qualificació(4):						<desplegable>								Consum:										kWh/(m2·any)



						2.2 Indicadors Demanda Energètica



								CALEFACCIÓ														REFRIGERACIÓ



								Qualificació(4):						<desplegable>								Qualificació(4):								<desplegable>



								Valor Demanda:								kWh/(m2·any)						Valor Demanda:										kWh/(m2·any)



				3. GENERACIÓ TÈRMICA (ACS I CALEFACCIÓ)



						3.1 Solar Tèrmica



								Normativa d'aplicació(5):						<desplegable>								Demanda diària ACS(6):										l/d



								Instal·lació plaques ST:						<desplegable>								Contribució mín. ST(6):										%



								Sup. Captació:								m2						Cobertura Renovable:										%



								Aportació E. Renovable:								kWh/any						Cost Instal·lació(7):										€



						3.2 Bombes de Calor



								Sistema 1



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia								Servei Prestat:								<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud						Etiqueta energètica(8):								<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW						Potència màx. calefacció:										kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any						Acumulació ACS?								<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------------>																°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------------>																°C



								Sistema 2



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia								Servei Prestat:								<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud						Etiqueta energètica(8):								<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW						Potència màx. calefacció:										kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any						Acumulació ACS?								<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------------>																°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------------>																°C



								Sistema 3



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia								Servei Prestat:								<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud						Etiqueta energètica(8):								<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW						Potència màx. calefacció:										kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any						Acumulació ACS?								<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------------>																°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------------>																°C



								En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, utilitzar la pestanya BdC Addicionals



						3.3 Xarxes de Calor (Districlima, Ecoenergies)



								Aportació E. Renovable:								kWh/any						Cobertura renovable:										%



						3.4 Biomassa



								Aportació E. Renovable:								kWh/any						Potència instal·lació:										kW







				4. GENERACIÓ ELÈCTRICA



						4.1 Fotovoltaica(10)



								Execució instal·lació FV:						<desplegable>								Potència pic instal·lada:										kWp



								Aportació E. Renovable:								kWh/any						Cost Total Instal·lació(7):										€



								Camp fotovoltaic 1



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>								Potència pic Camp 1:										kWp



								Rendiment panell(11):								%						Pot. nominal Camp 1:										kWn



								Azimut panells(12):								º						Inclinació dels panells(13):										º



								Sup. captació Camp 1:								m2						Pèrdues per ombres:										%



								Camp fotovoltaic 2



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>								Potència pic Camp 2:										kWp



								Rendiment panell(11):								%						Pot. nominal Camp 2:										kWn



								Azimut panells(12):								°						Inclinació dels panells(13):										°



								Sup. captació Camp 2:								m2						Pèrdues per ombres:										%



								En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, utilitzar la pestanya FV Addicionals



						4.2 Estudi de potencialitat de generació fotovoltaica de zones de l'envolupant no explotades



								Envolupant útil disponible(14):						<desplegable>								Execució preinstal·lació(15):								<desplegable>



								Sup. útil coberta disponible:								m2						Sup. útil façana disponible:										m2



								Cost estimat FV coberta(16):								€						Cost estimat FV façana(16):										€



				5. MONITORATGE ENERGÈTIC



								Instal·lació monitoratge(17):						<desplegable>								Execució BMS:								<desplegable>



								Tipus de monitoratge:						<desplegable>								Variables SENTILO(18):



								Cost Instal·lació:								€



				DECLARACIONS

								Durant la fase d'execució de l'obra, s'ha realitzat modificacions respecte al projecte executiu que afectin a aspectes energètics de l'edifici?																								<desplegable>				1



								CODI PAM + DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ																		AVALUACIÓ AEB?				DATA APROVACIÓ AEB



																										<desplegable>



																										<desplegable>



																										<desplegable>



																										<desplegable>



																										<desplegable>



				NOTES



				1		(1)		Els valors dels indicadors complimentats en aquesta fitxa hauran de ser coherents amb el contingut de la Separata d'Energia i la resta de documentació aportada. Cal verificar que, un cop complimentat el formulari, no hi hagi camps destacats en color vermell. En cas contrari, caldrà revisar i esmenar el contingut del projecte.



				2		(2)		En el cas que l'obra incorpori l'execució de més d'un edifici aïllat independent, caldrà omplir una fitxa per a cadascún d'aquests edificis.



				3		(3)		El promotor de l'obra autoritza a l'AEB la consulta de les dades de la certificació energètica registrades a l'ICAEN.



				4		(4)		Les qualificacions dels indicadors han de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica definits en el Protocol d'Energia.



				5		(5)		Cal escollir la normativa que maximitzi la generació d'ACS produïda per la instal·lació Solar Tèrmica.



				6		(6)		Càlcul de la demanda total diària d'ACS i del percentatge mínim de cobertura amb plaques Solar Tèrmiques d'acord amb la normativa d'aplicació.



				7		(7)		El cost de la instal·lació ha d'incloure cost de material, subministrament i muntatge, posada en marxa, legalització i mesures de PRL. Queden exclosos d'aquest pressupost els equips de mesura i monitoratge.



				8		(8)		Es recomana que els sistemes de generació tèrmica que es disposin en els projectes disposin com a mínim d’un etiquetatge energètic A+.



				9		(9)		Per a que una bomba de calor sigui considerada com a font d'energia renovable ha d'oferir un SPF superior a 2,5. Per a la producció d'ACS, el SPF ha d'estar calculat a una temperatura de condensació:
              > 55°C, en ús residencial o en ús terciari sense acumulació
              > 65°C, en ús terciari amb acumulació



				10		(10)		La instal·lació fotovoltaica executada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica definits en el Protocol d'Energia. Cal definir de forma independent les característiques individuals de cadascun dels camps fotovoltaics: agrupacions de mòduls fotovoltàics connectats a una escomesa elèctrica diferent o amb característiques diferents que afectin al rendiment específic, com el tipus de mòdul , inclinació i azimut.



				11		(11)		A fi d'aprofitar el màxim la superfície construïda, els mòduls fotovoltaics instal·lats hauran de ser d'alt rendiment d'acord a la millor tecnologia disponible al mercat.



				12		(12)		L'azimut de la instal·lació s'haurà d'indicar considerant les següents referències: SUD=0°; EST=-90°; OEST=90°. 



				13		(13)		Inclinació dels panells respecte de l'horitzontal.



				14		(14)		S'entén per envolupant útil disponible aquells elements de l'envolupant que no hagi estat ocupats en l'àmbit del projecte, que presentin un assoleiament suficient  i que tinguin la suficient capacitat portant per a la instal·lació dels panells fotovoltaics.



				15		(15)		En el cas que existeixi espai útil disponible a la coberta, es requereix contemplar una preinstal·lació per a una futura execució de plaques fotovoltaiques.



				16		(16)		Incorporar una previsió dels costos d'execució de la futura instal·lació FV.



				17		(17)		La instal·lació de monitoratge projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica definits en el Protocol d'Energia.



				18		(18)		Expressar el número de variables monitorades que s'envien a SENTILO, d'acord a l'última versió del Protocol d'Energia.



								Signat, Representant Equip Promotor de l'Obra														Signat, Director/a de l'Obra 









								Sra./Sr. 														Sra./Sr. 

								12/31/99														12/31/99























































































































































































































































































































































































&"Arial,Normal"&8Data d'actualització: 20/01/2021		&"Arial,Normal"&8&P/&N


SÍ

NO



BdC Addicionals









						Bombes de Calor Addicionals (*)



								(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Recepció



								Sistema 4



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 5



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 6



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 7



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 8



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 9



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 10



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C







						En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat
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FV Addicionals









						Camps Fotovoltaics Addicionals (*)



								(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Recepció



								Camp fotovoltaic 3



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 3:								kWp



								Rendiment panell(11):								%				Pot. nominal Camp 3:								kWn



								Azimut panells(12):								º				Inclinació dels panells(13):								º



								Sup. captació Camp 3:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 4



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 4:								kWp



								Rendiment panell(11):								%				Pot. nominal Camp 4:								kWn



								Azimut panells(12):								º				Inclinació dels panells(13):								º



								Sup. captació Camp 4:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 5



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 5:								kWp



								Rendiment panell(11):								%				Pot. nominal Camp 5:								kWn



								Azimut panells(12):								º				Inclinació dels panells(13):								º



								Sup. captació Camp 5:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 6



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 6:								kWp



								Rendiment panell(11):								%				Pot. nominal Camp 6:								kWn



								Azimut panells(12):								º				Inclinació dels panells(13):								º



								Sup. captació Camp 6:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 7



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 7:								kWp



								Rendiment panell(11):								%				Pot. nominal Camp 7:								kWn



								Azimut panells(12):								º				Inclinació dels panells(13):								º



								Sup. captació Camp 7:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 8



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 8:								kWp



								Rendiment panell(11):								%				Pot. nominal Camp 8:								kWn



								Azimut panells(12):								º				Inclinació dels panells(13):								º



								Sup. captació Camp 8:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 9



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 9:								kWp



								Rendiment panell(11):								%				Pot. nominal Camp 9:								kWn



								Azimut panells(12):								º				Inclinació dels panells(13):								º



								Sup. captació Camp 9:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 10



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 10:								kWp



								Rendiment panell(11):								%				Pot. nominal Camp 10:								kWn



								Azimut panells(12):								º				Inclinació dels panells(13):								º



								Sup. captació Camp 10:								m2				Pèrdues per ombres:								%







						En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat
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Dades

		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>

		Biblioteca		Ciutat Vella		1		A		BdCA		Sí		Només Producció Renovable		Convencional		Districte de Ciutat Vella		No hi ha consum ACS		Sí		Sí, coberta		Obra nova		Sí		ACS		A+++		HULC

		Casal - Centre Cívic		Eixample		2		B		BdCG		No		Només Consums		Vidre-Vidre		Districte de l'Eixample		CTE DB-HE4		Sistema Alternatiu		Sí, façana		Gran Rehabilitació		L'equip redactor no coneix els objectius establerts en els RAE		Calefacció		A++		CYPETHERM HE Plus

		Caserna		Sants-Montjuïc		3		C		BdCH				Consums i Producció Renovable				Districte de Sants-Montjuïc		Decret d'Ecoeficiència				Sí, coberta i façana		Reforma		No		ACS i Calefacció		A+		SG SAVE

		Cultural		Les Corts		4		D		BdCS								Districte de Les Corts		Ordenança Medi Ambient				No								A		CE3X

		Docent		Sarrià-Sant Gervasi		5		E										Districte de Sarrià-Sant Gervasi														B		Altres

		Esportiu		Gràcia		6		F										Districte de Gràcia														C

		Habitatges		Horta-Guinardó		7		G										Districte de Horta-Guinardó														D

		Mercat		Nou Barris		8												Districte de Nou Barris														E

		Multiús		Sant Andreu		9												Districte de Sant Andreu														F

		Centre de Neteja		Sant Martí		10												Districte de Sant Martí														G

		Oficina																Gerència de Presidència i Economia

		Sanitari																Gerència de Recursos

		Social																Gerència de Drets Socials

		Altres																Gerència de Drets de Ciutadania

																		Gerència d'Ecologia Urbana

																		Gerència de Seguretat i Prevenció

																		Institut Municipal Barcelona Esports

																		Institut Municipal d’Educació de Barcelona

																		Institut Municipal de Mercats de Barcelona

																		Institut Municipal de Cultura de Barcelona

																		I. M. de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

																		Barcelona de Serveis Municipals, SA

																		Consorci d'Educació de Barcelona

																		Altres
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										www.tersa.cat
 Tel. 934627870
lperez@tersa.cat - 669149784
areguero@tersa.cat - 681111397





						CERTIFICAT DE COMPROVACIÓ I POSTA EN MARXA

		CODIFICACIÓ:

		INSTAL.LACIÓ:												DATA:



		TIPUS DE CONNEXIÓ:				AÏLLADA		CONNEXIÓ A XARXA				AUTOGENERACIÓ				ASSISTIDA



		COMPROVACIONS REALITZADES.-



		1. ESTAT DELS MÒDULS						CORRECTE 		INCORRECTE 				OBSERVACIONS

		1.1 Brutícia dels mòduls

		1.2 Desperfecte visual dels mòduls

		1.3 Ancoratge dels mòduls sobre l'estructura

		1.4 Connexions elèctriques (reapretament borns)



		2. ESTRUCTURA DE SUPORT

		2.1 Oxidaciò escructura

		2.2 Comprovació visual de l'estructura 

		2.3 Comprovació fixació estructura a teulada

		2.4 Comprovació reapretament possible dels cargols

		2.5 Cable de terra. Verificació connexió (estructura-plaques)



		3. FUNCIONAMENT CAMPS FOTOVOLTAICS  

		3.1 Cablejat de contínua.

		3.2 Borns i connexions elèctriques

		3.3 Caixes de protecció



		4. ESTAT DELS ONDULADORS

		4.1 Protecció DC sub-camp (fusibles)

		4.2 Protecció AC onduladors (Magnetotèrmics)

		4.3. Protecció interna dels onduladors



		5. COMPROVACIÓ DE LES PROTECCIONS ELÈCTRIQUES C.A. (embarrat paral.lel inversors)

		5.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat

		5.2. Diferencial: Provar test i estat físic.

		5.3. Neteja dels quadres, dels filtres i superfícies



		6. CABLEJAT DE CORRENT ALTERNA

		6.1. Cablejat Alterna

		6.2. Borns i connexions elèctriques

		6.3. Caixes de protecció



		7. QUADRE DE PROTECCIONS DE XARXA

		7.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat

		7.2. Diferencial: Provar test i estat físic.

		7.3. Comprovació corrent de salt del Diferencial (mA)

		7.4. Neteja dels quadres, dels filtres i superfícies



		8. NETEJA DELS MÒDULS





		9. ESTAT BATERIES I REGULADOR

		9.1. Bateries: Secar, netejar i comprovar Tsala

		9.2. Reguladors: Ventilació, connexions, càrregues igualació

		9.3. Altres: Onduladors càrrega, neteja sales, firmware





		El certificat realitzat anirà acompanyat d'un reportatge fotogràfic de la intervenció



		TREBALLS ADDICIONALS REALITZATS.-

















		DADES I CÀLCULS DC.-



				Dades a introduir						Càculs automàtics



				Pnominal [kWn]				PPIC mòdul FV [WP]						PPIC [kWP]		



		String		Inversor Nº		Nº mòdulos		VOC [V]		VMPP [V]		IMPP [A]		RadOC [W/m2]		RadMPP [W/m2]





























						



		DADES I CÀLCULS AC.-



		Inversor Nº		Rad [W/m2]		VDC [V]		IDC [A]		PCA [kW]		ηINVERSOR [%]		PPIC_INV [kWP]		PR [%]

																

																

																

																

																

																

																

																

										

		DADES I CÀLCULS TMF.-



		Monofàsica				VFASE R		VFASE S		VFASE T		IFASE R		IFASE S		IFASE T

		Trifàsica*

				Comprovació potència nominal instantània						Pnom instantània monofàsica				PCA [kW]		0.0

										Pnom instantània trifàsica				PCA [kW]		

		* Recorda: Relació de transformació a les TMF10 de connexió indirecte



		Tensió per fase IESFV desconnectada:						Temps de reconnexió dels inversors:								segons



		VFASE R		VFASE S		VFASE T

										Càlcul varis resistència:



		Lectura comptador energia elèctrica:								Resistència terra de protecció:						Ω

										R_aïllament		____________				Ω

		Energia elèctrica generada:						kWh		R_aïllament		____________				Ω

		Energia elèctrica consumida:						kWh		R_aïllament		____________				Ω



		OBSERVACIONS.-













		INSTAL·LADOR								DIRECCIÓ OBRA:



		Nom tècnic responsable								Nom tècnic responsable

		Tècnic								Tècnic



&"Verdana,Negrita"&12ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 	


&"Verdana,Negrita"&12MANTENIMENT PREVENTIU - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	


&"Verdana,Negrita"&12&G	
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CPM_BAT

										www.tersa.cat
lperez@tersa.cat / 669.149.784
areguero@tersa.cat / 681.111.397                                                         Tel. 93.462.78.70





						CERTIFICAT DE COMPROVACIÓ I POSTA EN MARXA

		CODIFICACIÓ:

		INSTAL.LACIÓ:								DATA:				HORA:



		TIPUS DE CONNEXIÓ:				AÏLLADA		CONNEXIÓ A XARXA				AUTOGENERACIÓ				ASSISTIDA



		COMPROVACIONS REALITZADES.-



		1. ESTAT DELS MÒDULS						CORRECTE 		INCORRECTE 				OBSERVACIONS

		1.1 Brutícia dels mòduls

		1.2 Desperfecte visual dels mòduls

		1.3 Ancoratge dels mòduls sobre l'estructura

		1.4 Connexions elèctriques (reapretament borns)



		2. ESTRUCTURA DE SUPORT

		2.1 Oxidaciò escructura

		2.2 Comprovació visual de l'estructura 

		2.3 Comprovació fixació estructura a teulada

		2.4 Comprovació reapretament possible dels cargols

		2.5 Cable de terra. Verificació connexió (estructura-plaques)



		3. FUNCIONAMENT CAMPS FOTOVOLTAICS  

		3.1 Cablejat de contínua.

		3.2 Borns i connexions elèctriques

		3.3 Caixes de protecció



		4. ESTAT DELS ONDULADORS

		4.1 Protecció DC sub-camp (fusibles)

		4.2 Protecció AC onduladors (Magnetotèrmics)

		4.3. Protecció interna dels onduladors



		5. COMPROVACIÓ DE LES PROTECCIONS ELÈCTRIQUES C.A. (embarrat paral.lel inversors)

		5.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat

		5.2. Diferencial: Provar test i estat físic.

		5.3. Neteja dels quadres, dels filtres i superfícies



		6. CABLEJAT DE CORRENT ALTERNA

		6.1. Cablejat Alterna

		6.2. Borns i connexions elèctriques

		6.3. Caixes de protecció



		7. QUADRE DE PROTECCIONS DE XARXA

		7.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat

		7.2. Diferencial: Provar test i estat físic.

		7.3. Comprovació corrent de salt del Diferencial (mA)

		7.4. Neteja dels quadres, dels filtres i superfícies



		8. NETEJA DELS MÒDULS





		9. ESTAT BATERIES I REGULADOR

		9.1. Bateries: Seca, netejar i comprovar Tsala

		9.2. Reguladors: Ventilació, connexions, càrregues igualació

		9.3. Altres: Onduladors càrrega, neteja sales, firmware





		El certificat realitzat anirà acompanyat d'un reportatge fotogràfic de la intervenció



		TREBALLS ADDICIONALS REALITZATS.-





















		DADES I CÀLCULS DC.-



				Dades a introduir						Càculs automàtics



				Pnominal [kWn]				PPIC mòdul FV [WP]						PPIC [kWP]		



		Camp fotovoltaic.-



		Número de sèrie		Regulador		Nº mòduls		VOC [V]		VMPP [V]		IMPP [A]		RadOC [W/m2]		RadMPP [W/m2]

























						





		Reguladors.-



				Regulador		Nº mòduls		VDC_entrada [V]		VDC_sortida [V]		IDC_entrada [A]		IDC_sortida [A]		ηregulador [%]

						0										

						0										

						0										

						0										

						0										

						0										





		Banc Bateries.-



		Nº Monobloc		VMONOBLOC [v]		TMONOBLOC [°C]		Nº Monobloc		VMONOBLOC [v]		TMONOBLOC [°C]

														Mesures SENSE càrrega ni descàrrega



														NBATERIES

														VBANC_BATERIA

														IBANC_BATERIA

														TSALA BATERIES







































		Nº Monobloc		VMONOBLOC [v]		TMONOBLOC [°C]		Nº Monobloc		VMONOBLOC [v]		TMONOBLOC [°C]

														Mesures SENSE càrrega i AMB descàrrega



														NBATERIES

														VBANC_BATERIA

														IBANC_BATERIA

														TSALA BATERIES

														HORAPROVA































		Nº Monobloc		VMONOBLOC [v]		TMONOBLOC [°C]		Nº Monobloc		VMONOBLOC [v]		TMONOBLOC [°C]

														Mesures SENSE càrrega i AMB descàrrega



														NBATERIES

														VBANC_BATERIA

														IBANC_BATERIA

														TSALA BATERIES

														HORAPROVA



														Mesures realitzades 5 minuts després



























		Nº Monobloc		VMONOBLOC [v]		TMONOBLOC [°C]		Nº Monobloc		VMONOBLOC [v]		TMONOBLOC [°C]

														Mesures SENSE càrrega i AMB descàrrega



														NBATERIES

														VBANC_BATERIA

														IBANC_BATERIA

														TSALA BATERIES

														HORAPROVA



														Mesures realitzades 10 minuts després





























		Tipus de bateria								Profunditat de descàrrega (DOD)



		Capacitat bateria						Ah (Plom-Àcid)				kWh (Ió-Liti)



		Mesures BATERIA alimentan càrregues i IESFV desconnectada:								Estudi de rendiments de la bateria instantani:

				VBAT_descarga
[V]		IBAT_descarga [Ah]		kWhBAT_descarga [kWh]

		Data descàrrega								Rendiment de voltatge				



										Rendiment de càrrega Plom-Àcid				

										Rendiment de càrrega Ió-Liti				

		Mesures BATERIA desconnectada i IESFV connectada:

				VBATERIA_càrrega
[V]		IBATERIA_càrrega
[Ah]		kWhBAT_càrrega
[kWh]		Rendiment energètic Plom-Àcid				

		Data càrrega								Rendiment energètic Ió-Liti				





		











		DADES I CÀLCULS AC.-



				Inversor Nº		VDC [V]		IDC [A]		PCA [kW]		ηinversor [%]

												

												

												



		Tensió per fase IESFV desconnectada:						Temps de reconnexió dels inversors:								segons



		VFASE R		VFASE S		VFASE T

										Càlcul varis resistència:



		Lectura comptador energia elèctrica:								Resistència terra de protecció:						Ω

										R_aïllament		____________				Ω

		Energia elèctrica generada:						kWh		R_aïllament		____________				Ω

		Energia elèctrica consumida:						kWh		R_aïllament		____________				Ω





		OBSERVACIONS.-





































		INSTAL·LADOR								DIRECCIÓ OBRA:



		Nom tècnic responsable								Nom tècnic responsable

		Tècnic								Tècnic













&"Verdana,Negrita"ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 	


&G	
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1.- Introducció 


1.1.- Generalitats 


 
L’objectiu d’aquesta guia és definir les comprovacions i la metodologia que cal seguir per a la inspecció 


d’instal·lacions d’energia solar tèrmica fetes en el marc de l’obligatorietat que estableix el títol 8 de 


l’Ordenança del medi ambient de Barcelona (en endavant, “ordenança solar”).  
 
El procés d’inspecció s’ha concebut com una relació seqüencial i ordenada de comprovacions que cal dur a 
terme in situ, amb la finalitat principal de: 


− verificar que la instal·lació d’energia solar tèrmica (en endavant, “la instal·lació”) executada es 


correspon fidelment amb la instal·lació projectada i aprovada per l’Agència d’Energia de Barcelona  


− comprovar els elements principals de la instal·lació compleixen amb les condicions de 
funcionalitat, eficiència i seguretat establertes 


 
La inspecció de la instal·lació la durà a terme un tècnic d’una entitat d’inspecció i control (en endavant, 


“EIC”), acreditat per aquesta funció. Com a resultat de la inspecció, la instal·lació serà considerada “apta” 
o “no apta”, segons els criteris indicats en aquesta guia. Només en el primer cas, el tècnic de l’EIC 


segellarà el certificat final de la instal·lació, com a requisit necessari per l’atorgament de la llicència de 


primera ocupació o l’autorització del funcionament de l’activitat de l’edifici en qüestió, segons el punt 2 


de l’article 81.5 de l’ordenança solar. 
 
Les instal·lacions d’energia solar tèrmica amb una superfície d’obertura inferior a 7,1m2 no hauran 


d’obtenir la valoració favorable per part de l’EIC i per tant no hauran de complir els requeriments del 


procediment d’inspecció. 
 
 


1.2.- Agents que hi intervenen 


 
Els agents que intervenen en el procediment d’inspecció d’instal·lacions d’energia solar tèrmica són els 
següents: 


a) Promotor: qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que individualment o 
col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d’edificació 
per sí mateix o per la seva posterior alineació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
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b) Director de la instal·lació: tècnic facultatiu que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte o dirigeix les obres d’instal·lació del 


sistema de captació d’energia solar tèrmica. També és la persona que duu a terme la verificació i control 


de la instal·lació de forma conjunta o independentment amb l’instal·lador. 


c) Instal·lador: persona o empresa legalment establerta que, incloent al seu objecte social les 
activitats de muntatge i reparació de les instal·lacions objectiu d’aquesta ordenança, es troba inscrita al 
registre corresponent com a empresa instal·ladora. 


d) EIC: entitat d’inspecció i control, acreditada per la Generalitat i autoritzada per l’Ajuntament de 
Barcelona, que verifica o controla les instal·lacions solars. 


e) AEB: Agència d’Energia de Barcelona, òrgan municipal encarregat per l’Ajuntament de Barcelona 


de la gestió i control del compliment de l’ordenança solar. 
 
 


1.3.- Sol·licitud d’inspecció 


 
Una vegada la instal·lació estigui completament acabada, el titular de la llicència d’obres o d’activitats 


sol·licitarà que es dugui a terme la inspecció, triant lliurement un dels tècnics acreditats per l’Agència 


d’Energia de Barcelona per a aquesta funció1.  
 
El titular de la llicència i l’inspector acordaran la data per a la visita a la instal·lació, tenint en compte que:  


− Durant la realització de la inspecció caldrà la presència del director de la instal·lació perquè pugui 
aclarir qualsevol dubte que li pugui sorgir a l’inspector 


− La inspecció s’haurà de fer en un dia suficientment clar, de manera que les condicions 
climatològiques permetin realitzar les proves de funcionament previstes 


− Amb anterioritat a la realització de la visita a l’edifici, l’inspector haurà d’analitzar la 


documentació de la instal·lació que s’indica a l’apartat 2 d’aquesta guia 
 
El temps màxim recomanat de la visita d’inspecció a la instal·lació és de tres hores per instal·lació, sense 


incloure el temps necessari per a l’anàlisi prèvia de la documentació de la instal·lació. 
 
 


                                                 
1   La relació de tècnics acreditats per l’Agència d’Energia de Barcelona per a la inspecció d’instal·lacions 
d’energia solar tèrmica està disponible al web de l’agència www.barcelona.cat/energia/gios i al Gestor Integral de 
l’Ordenança Solar de Barcelona. 
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1.4.-Estructura del procediment d’inspecció 


 
El procediment d’inspecció d’una instal·lació d’energia solar tèrmica que s’exposa en aquest document 


està format per un conjunt de requeriments que cal comprovar per determinar si l’execució de la 


instal·lació es considera o no correcta des del punt de vista del compliment de l’ordenança solar.  
 
Amb l’objecte de facilitar el procediment d’inspecció i agilitzar la presa de dades, s’ha elaborat una fitxa 


d’inspecció que resumeix totes les comprovacions que cal realitzar: Aquesta fitxa d’inspecció s’inclou com 


a annex de la present guia. S’ha concebut com a document circumscrit al procés d’inspecció i no forma 


part, per tant, de la documentació que cal lliurar a l’Ajuntament de Barcelona. En la fitxa d’inspecció 
quedaran reflectits els resultats de les comprovacions realitzades i els possibles defectes detectats i 
s’emetrà per duplicat (un exemplar per a l’inspector de l’EIC i l’altre per al titular de la instal·lació, el 


promotor o el representant del sol·licitant de la llicència d’obres o d’activitats).    
 
Tal com s’exposarà més endavant, cada comprovació pot conduir a un resultat correcte o a la detecció 


d’un defecte lleu o greu, que quedarà reflectit a la fitxa d’inspecció. Per considerar la instal·lació com a 


“apta”, cal que no es detecti cap defecte considerat com a greu i que el nombre de defectes lleus no 
sigui superior a tres. Els criteris per considerar que existeix un defecte lleu o greu en una determinada 
comprovació són els que s’estableixen en la present guia.  
 
Com s’ha indicat anteriorment, el representant de l’EIC estamparà el seu segell en el certificat final només 


si la instal·lació és considerada “apta”. La conformitat per part de l’EIC és condició necessària perquè 


l’Agència d’Energia de Barcelona informi favorablement de l’execució de la instal·lació per poder obtenir 


la corresponent llicència de primera ocupació o l’autorització de funcionament de l’activitat. 
 
Els requeriments que formen el procés d’inspecció s’han dividit en tres grups: 


1) Validació de la documentació de la instal·lació. 


2) Validació dels elements del sistema i de la seva execució. 


3) Realització de les proves de funcionament del sistema i dels elements de seguretat. 
 


Al primer grup de requeriments es comprova que la instal·lació disposa de tota la documentació 
necessària per a la tramitació administrativa de l’expedient, segons s’indica en el punt 2 de l’article 81.5 


de l’ordenança solar. L’inspector necessitarà alguns d’aquests documents durant la visita a la instal·lació.  
 
Al segon grup es comprova que la instal·lació executada respon fidelment a les especificacions del projecte 
que va ser aprovat durant la sol·licitud de llicència d’obres o d’activitat. També es comprovarà que la 
instal·lació dels diversos elements que componen el sistema és correcta.  
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Finalment, en el tercer grup de requeriments es realitzaran algunes comprovacions del funcionament del 
sistema. 
 
El resultat de l’avaluació de cada requeriment quedarà reflectit a la fitxa d’inspecció com a: 


 - Correcte 


 - Defecte lleu 


 - Defecte greu 
 
En el marc d’aquest procediment d’inspecció, es considera que un defecte greu suposa l’incompliment 


d’un requeriment documental o tècnic que és imprescindible per a la gestió administrativa de l’expedient 


o l’existència d’un element inadequat o mal instal·lat que pot condicionar la consecució dels objectius 


energètics previstos a l’ordenança solar o pot afectar la seguretat de les persones. Per tant, l’EIC no podrà 
donar la seva conformitat a una instal·lació que presenti un defecte considerat com a greu. 
 
Seguint amb aquest mateix criteri, es considera que existeix un defecte lleu quan no afecta de manera 
crítica el funcionament de la instal·lació ni la seva seguretat. L’inspector de l’EIC no podrà donar la seva 
conformitat a una instal·lació que presenti més de tres defectes lleus. 
 
En qualsevol cas, a cada visita s’hauran de dur a terme totes les comprovacions previstes en la present 


guia i a la fitxa d’inspecció per detectar tots els possibles defectes existents. 
 
En cas que la instal·lació presenti un o més defectes greus o més de tres defectes lleus, el representant del 
promotor o titular de la llicència haurà de solucionar els problemes detectats i sol·licitar una nova 
inspecció a l’EIC, que repetirà tot el procés d’inspecció. 
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2.- Revisió de la documentació de la instal·lació  
 
Aquest capítol fa referència als requeriments de documentació necessaris per a la gestió administrativa de 
l’expedient de la instal·lació. 
 
Com s’ha indicat anteriorment, un cop el representant del titular de la llicència (promotor, director de la 


instal·lació o instal·lador) sol·liciti l’inici del procediment d’inspecció, l’Agència d’Energia de Barcelona 


permetrà que el tècnic seleccionat de l’EIC pugui accedir als documents de la instal·lació.  
 
L’inspector efectuarà la inspecció amb els documents que es descarregui directament del Gestor Integral 


de l’Ordenança Solar de Barcelona o que siguin proporcionats per l’Agència d’Energia de Barcelona. La 
relació de documents és la següent: 


a)  Projecte executiu de la instal·lació 


b)  Contracte de manteniment de la instal·lació 


c)  Garanties de la instal·lació 


d)  Instruccions d’ús de la instal·lació, per a l’usuari 


e)  Manual d’ús i manteniment 


f)  Certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació d’energia solar tèrmica (certificat 
final). 


 


Requeriment 1. Projecte executiu de la instal·lació 
 
El projecte de la instal·lació ja ha estat revisat per l’Agència d’Energia de Barcelona per a l’atorgament de 


la llicència d’obres. Per tant, no cal que l’inspector validi si els continguts són correctes o si disposa de tots 
els apartats requerits.  
 
La tasca de l’inspector consisteix a llegir aquest document i entendre la configuració i ús de la instal·lació 


projectada, per facilitar-li la feina durant la visita d’inspecció. El projecte de la instal·lació també inclou 


plànols i esquemes que l’inspector haurà d’utilitzar durant la visita a la instal·lació.  
 
Com a requeriment, l’inspector haurà de comprovar que el document està signat per un tècnic facultatiu. 
En cas contrari, es consideraria un defecte greu. 
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Requeriment 2. Contracte de manteniment 
 
En aquest requeriment, l’inspector comprovarà que existeix un contracte de manteniment de la 
instal·lació per un període mínim de dos anys i que està signat degudament.  
 
El contacte de manteniment ha d’incloure un pla de manteniment adaptat a les característiques 


concretes de la instal·lació, que detalli les operacions que cal realitzar i la seva periodicitat. L’elaboració 


del pla de manteniment s’ha de dur a terme tenint en compte les indicacions del Manual d’ús i 
manteniment de la instal·lació.  
 
No disposar d’un contracte de manteniment es considerarà un defecte greu. 
 


Requeriment 3. Garantia de la instal·lació 
 
En aquest requeriment, l’inspector comprovarà que existeix un document de garanties de la instal·lació, 


signat per l’empresa instal·ladora, per un mínim de dos anys. No disposar del document de garanties es 
considerarà un defecte greu. 
 


Requeriment 4. Instruccions d’ús de la instal·lació 
 
La documentació elaborada ha d’incloure un document amb les instruccions bàsiques de funcionament 


de la instal·lació, dirigit a l’usuari final del sistema solar. L’absència d’aquest document es considera un 
defecte greu.  
 


Requeriment 5. Manual d’ús i manteniment de la instal·lació 
 
L’inspector comprovarà que existeix un manual d’ús i manteniment de la instal·lació. En aquest document 


ha de figurar el nom i les dades de contacte de l’empresa instal·ladora, les instruccions de funcionament 
de la regulació i de conjunt de la instal·lació, els paràmetres normals de funcionament i les operacions de 
manteniment preventiu necessàries i la seva periodicitat.   
 
A l’annex VI.3 de l’ordenança solar es defineixen les condicions de manteniment de les instal·lacions. 
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Requeriment 6. Certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació d’energia solar 
tèrmica 
 
En aquest document, el director de la instal·lació certifica que l’execució s’ha dut a terme segons el 
projecte i quines són les dades tècniques més rellevants. 
 
Les informacions contingudes al certificat final són necessàries per a la inspecció de la instal·lació. 
L’inspector utilitzarà aquest document per contrastar els paràmetres certificats amb les dades obtingudes 
durant la visita a la instal·lació. 
 
A la documentació annexa a aquesta guia es pot consultar un model de Certificat final i d’especificacions 


tècniques de la instal·lació amb el contingut mínim que ha de tenir, segons l’Annex VI.4 de l’ordenança 
solar. 
 
Per tal d’acomplir aquest requeriment, l’inspector haurà de comprovar que el Certificat final i 


d’especificacions tècniques de la instal·lació està complet i signat pel director de la instal·lació. També ha 
de comprovar que les dades tècniques certificades al document es corresponen amb les dades tècniques 
que conté projecte de la instal·lació. En cas contrari, es considerà un defecte greu. 
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3.- Visita d’inspecció de la instal·lació 
 
En aquest capítol s’exposen els diferents requeriments que l’inspector ha de revisar durant la visita a la 
instal·lació. En general, la finalitat és comprovar que les característiques dels diferents components de la 
instal·lació es corresponen amb les que es descriuen a la documentació i que s’han instal·lat correctament. 
 
El procés d’inspecció s’ha dividit en tres fases: 


− requeriments del camp de captació 


− requeriments del local tècnic 


− requeriments del sistema de distribució als punts de consum 
 
L’inspector ha de dur a terme les comprovacions preferentment en l’ordre en què s’indiquen en la present 


guia i a la fitxa d’inspeccions. Així, primer s’inspecciona el sistema de captació, després el local tècnic i, 


finalment, en el cas de sistemes amb elements distribuïts per l’edifici (per exemple edificis plurifamiliars), 


s’inspecciona el sistema de distribució. 
 
Per dur a terme la inspecció cal la presència del director de la instal·lació. També caldran unes condicions 
climatològiques adients. 
 
L’inspector utilitzarà la fitxa d’inspecció per validar els diferents requeriments, indicant si la comprovació 
dóna un resultat correcte o un defecte lleu o greu. 
 
L’inspector haurà de disposar de la instrumentació necessària per realitzar les comprovacions descrites 


(calculadora, nivell d’inclinació, peu de rei, brúixola, cinta mètrica, termòmetre de contacte o d’infrarojos 
amb cinta adhesiva negre mate, refractòmetre òptic de mà i elements de seguretat en el treball, si escau). 
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3.1.- Inspecció del sistema de captació 


 


Requeriment 7. Marca i model dels captadors instal·lats 
 
L’inspector haurà de comprovar que la marca i el model del captador instal·lat que figura a la placa de 
característiques es correspon amb el model indicat al certificat final. Normalment, la placa de 
característiques del captadors està situada en un dels laterals.  
 
Si la marca o el model del captador instal·lat és diferent al que figura al certificat final, es considerarà que 
existeix un defecte greu. 
 


Requeriment 8. Quantitat i connexió dels captadors solars 
 
L’inspector haurà de comprovar que el nombre total de captadors solars és el que figura al certificat final. 


També s’haurà de comprovar que la distribució dels captadors en grups i la seva connexió hidràulica es 


corresponen a les que s’indiquen als plànols del projecte de la instal·lació (plànol de planta i esquema de 
principi de la instal·lació). 
 
S’ha de parar atenció en comprovar si la connexió dels captadors en un mateix grup s’ha realitzat en sèrie 
o paral·lel, tenint en compte la configuració interna dels captadors. A la figura següent mostra diferents 
connexions de captadors i grups de captadors en sèrie i el paral·lel. 
 
Si el nombre de captadors solars instal·lats o el tipus de connexió hidràulica en sèrie o paral·lel és diferent 
als que figuren al certificat final i als plànols de la instal·lació, es considerarà un defecte greu. 
 


 
 


Figura 1. Exemple de connexions de captadors solars en sèrie i en paral·lel, dins del mateix grup. 
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Figura 2. Exemple de connexions de grups de captadors solars en sèrie i en paral·lel. 


 
 


Requeriment 9. Vàlvules de tall a l'entrada i sortida de cada bateria, aptes per a temperatures 
de fins a 185 ºC 
 
L’inspector ha de comprovar de manera visual que cada grup de captadors disposa de vàlvules de tall tant 


a l’entrada com a la sortida. Una vàlvula d’equilibrat hidràulic es considerarà una vàlvula de tall si pot 
tancar-se completament per dur a terme aquesta funció. 
 
La temperatura admissible per a les vàlvules de tall no podrà ser inferior a 185 ºC, excepte si la 
temperatura d’estancament dels captadors solars és inferior a aquest valor. En aquest cas, la temperatura 


admissible per a les vàlvules de tall no podrà ser inferior a la temperatura d’estancament dels captadors 
solars. 
 
L’inspector anotarà a la fitxa d’inspeccions la temperatura màxima de referència (185 ºC o la temperatura 


d’estancament dels captadors, si és inferior) i la temperatura admissible per les vàlvules de tall 
instal·lades. 
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Si no existeixen vàlvules de tall a l’entrada i a la sortida de cada grup de captadors solars o la temperatura 
admissible per les vàlvules és inferior al valor indicat, es considerarà un defecte greu. 
 


Requeriment 10. Estanquitat de les connexions dels captadors 
 
Per revisar aquest requeriment cal que l’inspector inspeccioni visualment tot el sistema de captació, 
parant especial atenció a les juntes entre captadors i entre les canonades i els grups de captadors. Ha de 
verificar l’absència de fuites de líquid, tocant les connexions per comprovar que estan seques. Si estan 


humides, ha de comprovar si es tracta d’una fuita o és fruit de condensacions. La presència de marques 


d’aigua a terra pot ser un indicatiu de fuites.  


Per validar aquest requeriment, el sistema de captació ha d’estar lliure de qualsevol pèrdua de líquid. En 
cas contrari, es considerarà un defecte greu. 
 


Requeriment 11. Fixacions de les estructures metàl·liques dels captadors 
 
Cal que l’inspector comprovi la solidesa de la fixació de les estructures de suport dels captadors a l’edifici 


i la seva estabilitat. L’inspector pararà especial atenció als cargols i a les soldadures de l’estructura, 


comprovant que els cargols estan ben fixats i les soldadures lliures d’òxid i protegides de la corrosió. S’ha 


de comprovar també que les fixacions de l’estructura i dels captadors solars a la coberta no en 


comprometen l’estanquitat. En cas que s’hagi perforat la coberta o les teules, es comprovarà que s’han 


pres les mesures adequades per garantir l’estanquitat, mitjançant l’aplicació de silicona, tela asfàltica o 
un procediment similar.  
El fet de no acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu. 
 


Requeriment 12. Connexió a terra de les estructures metàl·liques dels captadors 
 
Per protegir al personal de manteniment de contactes elèctrics directes o indirectes, cada estructura 
metàl·lica ubicada a la intempèrie ha d’estar connectada a un cable de terra. L’inspector ha de revisar 
cadascuna de les estructures i buscar la presa a terra.  
 
El fet de no acomplir aquest requeriment de manera generalitzada suposa un defecte greu. Es considera 
un defecte lleu si el requeriment s’incompleix de manera puntual, és a dir, l’absència de la presa de terra 


d’una de les estructures metàl·liques. 
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Requeriment 13. Separació entre files de captadors 
 
En aquest punt es comprova que les distàncies entre files de captadors són suficients per evitar que uns 
grups projectin ombres sobre d’altres. 
 
L’inspector ha de mesurar l’alçada relativa dels grups de captadors (h) i, mitjançant la brúixola i la cinta 


mètrica, la distància entre grups en l’eix nord/sud (d). Aquesta separació d ha de ser superior al doble de 


l’alçada relativa h (figura 3). En cas que la distància sigui inferior, cal comprovar que l’efecte de les 


ombres s’han tingut en compte en el projecte de la instal·lació i que les cotes reals corresponen a les de 


l’estudi d’ombres. 
 
El fet de no acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu si s’incompleix de manera generalitzada 


i un defecte lleu si s’observa que la incidència d’ombres serà mínima. 
 


 
Figura 3. Separació entre files de captadors  
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Requeriment 14. Distància entre obstacles i captadors 
 
Aquest requeriment és similar a l’anterior, però fa referència a la incidència d’ombres sobre els captadors 


causades per altres obstacles existents a la coberta. L’inspector ha de mesurar l’alçada relativa (h) entre 


l’obstacle i el grup de captadors (figura 4) i, mitjançant la brúixola, la distància entre l’obstacle i la bateria 


en l’eix nord/sud (d). Aquesta distància ha de ser superior al doble de l’alçada relativa mesurada h (figura 


4). En cas que sigui inferior, cal comprovar que l’efecte de les ombres s’han tingut en compte en el 
projecte de la instal·lació. 
 
El fet de no acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu si s’incompleix de manera generalitzada 


i defecte lleu si s’observa que la incidència d’ombres és mínima. 
 


 
Figura 4. Separació entre obstacles existents davant dels captadors  


 
 


Requeriment 15. Gruix de l’aïllament de les canonades exteriors 
 
Cal comprovar que el gruix dels aïllaments de les canonades situades a l’exterior és suficient i que no 


existeixen ponts tèrmics. Segons el punt IT 1.2.4.2.1 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 


edificis, el gruix de l’aïllament ha de ser superior a 35 mm per a canonades de diàmetres inferiors a 35 
mm, i superior a 40 mm per a canonades de diàmetres compresos entre 35 i 60 mm. 
 
Els gruixos indicats són vàlids per a materials amb una conductivitat tèrmica igual a 0,040 W/(m·K). En cas 
d’utilitzar d’un material d’aïllament amb una conductivitat tèrmica diferent, el gruix d’aïllament necessari 


pot variar. L’inspector podrà sol·licitar al director de la instal·lació la fitxa tècnica de l’aïllament per 
verificar el gruix mínim equivalent. 
 
La comprovació s’ha de fer en un o més punts del recorregut exterior de les canonades, a criteri de 


l’inspector, mesurant el diàmetre i l’espessor de l’aïllament (per exemple amb l’ajuda d’un peu de rei). 
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També s’ha de comprovar l’absència de ponts tèrmics a les canonades del circuit, en particular en els 
elements de subjecció de les canonades, mitjançant una inspecció visual.  
 
El fet de no acomplir aquest requeriment de manera generalitzada suposa un defecte greu. Es considera 
un defecte lleu si el requeriment s’incompleix de manera puntual, és a dir, en un petit tram del conjunt 
de canonades exteriors. 
 


Requeriment 16. Protecció de l’aïllament de les canonades exteriors 
 
Alguns aïllaments no estan preparats per a la seva instal·lació la intempèrie i es poden degradar 
ràpidament per l’efecte de la radiació ultraviolada (UV) del sol. En aquest requeriment, l’inspector haurà 


de comprovar que tot l’aïllament que es trobi a la intempèrie és apte per instal·lació en exteriors o ha 


estat protegit exteriorment mitjançant pintura especial per exteriors, cobertes de xapa d’alumini o altres 
materials.  
 
L’inspector haurà de comprovar que el material d’aïllament utilitzat és apte per a la instal·lació en 
exteriors, per exemple consultant la fitxa de característiques, o que ha estat protegit degudament.  
 
Si el requeriment s’incompleix de manera generalitzada es considerarà que existeix un defecte greu. Si el 


requeriment s’incompleix de manera puntual, és a dir, en un petit tram del conjunt de canonades 
exteriors, es considerarà que existeix un defecte lleu. 
 


Requeriment 17. Purgador a cada grup de captadors amb vàlvula de tall apta per a 
temperatures de fins a 185 ºC 
 
Per tal de facilitar la sortida de l’aire del circuit, es considera necessari instal·lar un purgador a la part alta 
(sortida) de cada grup de captadors. Aquests purgadors poden ser manuals o automàtics. Els purgadors 
automàtics no poden romandre oberts durant el funcionament normal del sistema per tal d’evitar 
pèrdues de fluid en el cas de formació de vapor al sistema de captació. Cada purgador automàtic ha de 
disposar, doncs, d’un element de tall.  
 
L’inspector ha de comprovar que tots els grups de captadors disposen d’un purgador i, que si és 
automàtic, tenen un element de tall.  
 
També s’ha de comprovar que tant la vàlvula com el purgador són aptes per temperatures de fins a 185 


ºC, excepte si la temperatura d’estancament dels captadors solars és inferior a aquest valor. En aquest 
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cas, la temperatura admissible per a aquests elements no podrà ser inferior a la temperatura 
d’estancament dels captadors solars. 
 
La temperatura màxima admissible per als purgadors normalment està indicada al mateix purgador. 
Si manquen purgadors als grups de captadors, no tenen vàlvula de tall o les temperatures màximes 
admeses són inferiors a les indicades, es considerarà que existeix un defecte greu. 
 


Requeriment 18. Potència de l’element de dissipació d’energia 
 
Els captadors solars poden arribar a temperatures molt elevades en cas d’estancament del sistema. 


Aquesta situació es dóna quan l’energia produïda pel sistema de captació no s’utilitza (com per exemple 


si l’edifici es manté tancat durant el mes d’agost). Per tal d’evitar la constant formació de vapor o l’estrès 


tèrmic dels elements, les instal·lacions poden disposar d’elements de dissipació de l’excedent d’energia 


que s’activen quan el sistema arriba a temperatures elevades. Els elements més emprats són aerotermos 
o dissipadors passius.  
 
L’inspector ha de comprovar que la potència [W] de l’element dissipador especificada al certificat final és 
igual o superior a la superfície total de captació en m² multiplicada per 700 [W]. 
 
En projecte es podrà justificar una potència de dissipació del conjunt de captadors per sota dels 700 
W/m², tenint en compte: la corba de rendiment del captador, una radiació de 1000 W/m², una 
temperatura ambient de 40 ºC i una temperatura màxima a l’entrada dels captadors solars de 90 ºC. 
 
Si la potència del terminal dissipador està compresa entre el 90% i el 100% de la potència del sistema de 
captació en les condicions esmentades, es considera un defecte lleu. Si la potència de l’element 
dissipador està per sota del 90% de la potència del sistema de captació, es considera un defecte greu.  
 


Requeriment 19. Sonda de regulació al camp de captació 
 
Si el sistema de control que acciona i atura les bombes és de tipus diferencial, ha de tenir una sonda de 
temperatura que mesuri la temperatura dels captadors.  
 
La sonda pot estar situada a la sortida d’un dels grups de captadors, dins d’una beina dins del col·lector 
superior de sortida del captador o a una beina existent per aquesta funció al captador. El captador o el 
grup de captadors en el qual es trobi instal·lada la sonda de temperatura haurà de ser representativa del 
camp de captació i lliure d’ombres. En qualsevol cas, cal verificar que la sonda mesura la temperatura 
disponible als captadors, inclús quan la bomba de circulació està aturada. 
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L’inspector ha de comprovar l’existència d’aquesta sonda i verificar que està instal·lada i connectada al 


regulador correctament. Si això no s’acompleix, es considera un defecte greu.  
 
Si la instal·lació disposa d’un sistema de regulació que funciona per radiació solar i no per diferencial de 


temperatures, l’inspector ha de comprovar que existeix una sonda de radiació solar i que aquesta es 


troba instal·lada degudament en un lloc permanentment lliure d’ombres i connectada al regulador. En 
cas contrari, es considerarà que és un defecte greu. 
 
 


3.2.- Inspecció del local tècnic 


 
En el local tècnic es troben normalment els dipòsits d’acumulació, les bombes de circulació i el quadre 


elèctric amb la unitat de regulació, entre d’altres components. L’inspector ha de tenir clara la seva 


configuració i identificar-ne els diversos elements i circuits abans d’iniciar les comprovacions que 


s’indiquen a continuació. 
 


3.2.1.- Etiquetatge i documentació del local tècnic 
 
La finalitat d’aquestes comprovacions és verificar que el local tècnic disposa d’informació suficient que 
permeti a futurs tècnics o empreses mantenidores entendre el funcionament del sistema i facilitar-ne el 
manteniment. 
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Requeriment 20. Plafó amb esquema de principi de la instal·lació 
 
L’inspector ha de comprovar que el local tècnic disposa d’un plafó amb l’esquema de principi de la 
instal·lació, en el qual es puguin identificar amb claredat els diferents elements i els circuits hidràulics. 
L’esquema ha de ser comprensible i s’ha d’ajustar a la realitat. 
 
En general l’esquema ha de permetre entendre i comprovar la configuració del sistema, localitzar-hi tots 


els elements instal·lats i conèixer l’estat en què s’han de trobar els elements del sistema perquè aquest 


funcioni correctament. Per això, l’esquema ha de contenir, com a mínim, la informació següent: 
 


Element Nivell de detall 


Captadors 
Representació completa o representativa dels captadors, repartició 
de les bateries i connexió sèrie/paral·lel Inclinació, orientació i 
ubicació en el circuit 


Bombes Ubicació en el circuit, marca i model 
Canonades Diàmetre i material de la canonada de cada circuit 
Aïllament Espessor segons si discorren pel interior de l’edifici o per l’exterior 
Acumulació Número d’acumuladors i connexió entre ells, tipus 
Vàlvules de tall Ubicació en el circuit 
Vàlvules de seguretat Pressió de taratge i ubicació 


Vas d’expansió Pressió de retaratge del gas, volum, ubicació en el circuit 
Sensors de temperatura i radiació Ubicació en el circuit 
Vàlvules buidatge Ubicació en el circuit 


Comptador d’energia Ubicació en el circuit 


Vàlvules d’equilibrat Tipus de vàlvula, ubicació en el circuit i taratge 
Filtre en tots els circuits tancats Ubicació en el circuit 
Bescanviador extern Potència i ubicació 
Manòmetres en entrades i sortides 
dels bescanviadors principals Ubicació en el circuit 


Pont manomètric en totes les 
bombes on siguin l’element de 
mesura del cabal 


Ubicació en el circuit 


Termòmetres en la impulsió i retorn 
del primari Ubicació en el circuit 


Termòmetres en totes les entrades i 
sortides dels bescanviadors 
principals 


Ubicació en el circuit 


Un pressòstat com a mesura de 
protecció (si existeix) Pressió mínima d’operació 


Compensadors de dilatació Ubicació en el circuit 
 
L’absència d’aquest plafó es considera un defecte greu. El fet de no acomplir els continguts mínims de 


manera generalitzada suposa un defecte greu. Es considera un defecte lleu si el requeriment s’incompleix 
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de manera puntual, és a dir, si falta alguna dada en el plafó que no afecta el funcionament de la 
instal·lació, el seu ús i manteniment i la seguretat de les persones. 
 
 
L’inspector pot aprofitar aquest plafó per repassar la configuració del local tècnic in situ, seguint les 
indicacions del director tècnic, si és necessari 


Requeriment 21. Etiquetatge d'identificació de les canonades 
 
L’inspector ha de comprovar que les canonades del local tècnic estan clarament etiquetades, indicant a 
quin circuit pertanyen i el sentit de circulació del fluid.  
 
Si les canonades no es troben etiquetades degudament es considera un defecte lleu. 
 


Requeriment 22. Còpia del manual d'ús i manteniment de la instal·lació 
 
L’inspector ha de comprovar que al local tècnic existeix una còpia del manual d’ús i manteniment de la 
instal·lació, en un lloc sec i lliure de pols.  
 
L’absència d’aquest manual d’ús i manteniment al local tècnic és un defecte greu.  
 


3.2.2.- Elements de mesura i control 
 
El local tècnic ha de disposar d’elements que permetin mesurar i controlar el bon funcionament del 
sistema, com termòmetres, manòmetres o cabalímetres. 
 


Requeriment 23.  Instal·lació d’elements de mesura de temperatura al retorn i impulsió del 
camp de captació 
 
La instal·lació ha de disposar d’elements de mesura de temperatura en aquells punts del sistema que són 


representatius del funcionament del conjunt. L’inspector ha de comprovar que es pot veure la 


temperatura com a mínim a les canonades d’impulsió i retorn del sistema de captació.  


Si la instal·lació no disposa d’aquests elements, o si no són adequats o estan mal instal·lats es considera 
un defecte lleu. 
 


Requeriment 24. Instal·lació d'un manòmetre a cada circuit 
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L’inspector ha de comprovar que existeix un manòmetre en cada circuit hidràulic. També s’ha de 


comprovar que la lectura de la pressió dels manòmetres no és superior a la que s’indica al certificat final 
a cap dels circuits.  
 
L’absència de manòmetres en algun dels circuits o una pressió superior a la màxima indicada al certificat 
final suposa un defecte greu.  
 


Requeriment 25. Mesuradors de cabal a cada circuit 
 
L’inspector ha de comprovar visualment que cada circuit tancat disposa d’un element que permeti 


mesurar el cabal de circulació dels diferents circuits. S’acceptaran com a sistemes de mesura del cabal de 


circulació la presència d’un cabalímetre, una vàlvula d’equilibratge amb mesura de pressió diferencial o 
un pont manomètric. 
 
En el cas de la utilització de vàlvules d’equilibratge per determinar el cabal de circulació, caldrà que el 


director de la instal·lació disposi de l’element de mesura adient per mesurar el cabal en presència del 
inspector. 
 
Si s’utilitzen les lectures de pressió diferencial abans i després de la bomba per determinar el cabal de 


circulació, caldrà verificar que al manual d’ús i manteniment de la instal·lació figuren les corbes 


característiques de les bombes instal·lades. No s’acceptarà que la mesura es dugui a terme a través de 
dos manòmetres. La lectura diferencial entre aspiració i impulsió de la bomba ha de dur-se a terme 
mitjançant un únic manòmetre amb dues claus de tall (pont manomètric). 
 
El fet de no disposar d’elements de mesura del cabal a cada circuit forçat suposa un defecte greu. 
 


Requeriment 26. Comptador de mesura l'energia entregada pel sistema solar 
 
Segons indica l’ordenança solar, és obligatori que cada instal·lació disposi, com a mínim, d’un comptador 


per mesurar l’energia cedida pel sistema de captació al sistema d’acumulació. La instal·lació del 


comptador d’energia s’ha de dur a terme de manera que no es comptabilitzi l’energia dissipada al 
terminal dissipador, si existeix. En el cas que el sistema tingui un bescanviador general, el comptador 
d’energia s’ha de trobar en el circuit secundari. Als sistemes amb diferents usuaris independents (com en 
el cas dels edificis plurifamiliars) aquest element pot no trobar-se al local tècnic sinó a un dels habitatges. 
 
Si la instal·lació no disposa d’un comptador d’energia instal·lat en un punt adequat, es considerarà un 
defecte greu.  
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3.2.3.- Sistemes de protecció 
 
Els sistemes de protecció contra sobrepressions, temperatures elevades o congelació són obligatoris en 
tota instal·lació tèrmica. En aquest apartat es comprovaran els requeriments d’aquests elements. 
 


Requeriment 27. Vàlvula de seguretat a cada circuit i pressió de taratge 
 
L’inspector ha de comprovar que cadascun dels circuits que componen la instal·lació disposa d’una 


vàlvula de seguretat. Anotarà a la casella corresponent de la Fitxa d’inspecció la pressió de taratge o 


descàrrega de la vàlvula (normalment indicada al cos de l’element) i comprovarà que és inferior a la 
pressió màxima del circuit corresponent, que figura al certificat final.  
 
L’absència de vàlvula de seguretat, o una pressió de taratge superior a la pressió màxima admesa pel 
circuit, es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 28. Conducció a dipòsit de les vàlvules de seguretat i punts de buidatge 
 
Al certificat final queda especificat amb quin tipus de líquid està omplert cada circuit. L’inspector ha de 
comprovar que, en cas que algun dels líquids no sigui de qualitat sanitària (per exemple, al circuit primari 
solar), les vàlvules de seguretat i punts de buidatge del circuit es troben conduïts a un recipient habilitat a 
aquest efecte i no abocats directament a la xarxa pública de clavegueram.  
 
En cas que aquest requeriment no es compleixi es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 29. Vas d’expansió a cada circuit tancat amb característiques adients 
 
El vas d’expansió és l’element encarregat d’assumir les variacions de volum d’un circuit tancat a causa de 


la variació de temperatura. L’inspector ha de comprovar que cada circuit tancat de la instal·lació disposa 


d’un vas d’expansió. També ha de comprovar les dades de la placa de característiques de cada vas i que la 
temperatura de funcionament, la pressió màxima de treball i el seu volum es corresponen amb les dades 
expressades al certificat final. La pressió i temperatures màximes admissibles dels vasos d’expansió i el 


seu volum quedaran anotats en les caselles corresponents de la fitxa d’inspecció. 
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Si el vas d’expansió d’algun dels circuits té un volum inferior al que s’indica al certificat final o les seves 
característiques de funcionament no són correctes pel circuit on es troben instal·lats, es considera un 
defecte greu. 
 


Requeriment 30. Temperatura de congelació del líquid termòfor 
 
Aquest requeriment només és aplicable a les instal·lacions que utilitzen un líquid termòfor amb 
anticongelant com a mesura de protecció contra glaçades. L’inspector haurà d’extreure d’un dels punts 
de buidatge de la instal·lació una petita mostra del líquid i determinar la temperatura de congelació, en 
ºC, amb l’ajut d’un refractòmetre òptic de mà. 
 
Si la temperatura de congelació del líquid termòfor és superior a -15 ºC, es considera un defecte greu. 
 
 


3.2.4.- Sistemes de bombeig 
 
Una instal·lació disposa, com a mínim, de tants grups de bombeig com circuits tancats. Les bombes 
s’encarreguen de fer arribar el líquid a tots els punts del circuit. 
 


Requeriment 31. Temperatura i pressió màximes i fluids admesos per les bombes  
 
L’inspector ha de comprovar les dades de la placa de característiques de cada bomba i verificar que la 
temperatura màxima de funcionament i la pressió màxima de treball es corresponen amb les dades 
expressades al certificat final. A més, haurà de verificar que la bomba del circuit primari solar és apta per 
funcionar amb el líquid termòfor utilitzat, si és diferent de l’aigua. 
 
Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 
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Requeriment 32.  Dues bombes en paral·lel en els circuits primari i secundari.  
 
Només en el cas d’instal·lacions amb més de 50 m2 de superfície de captació, l’inspector ha de comprovar 


que tant al circuit primari com al secundari als sistemes de bombeig s’han instal·lat dues bombes iguals 


en paral·lel, de manera que una estigui en funcionament i l’altra en reserva. Les bombes han de funcionar 
de manera alterna i no simultània.  
 
L’incompliment d’aquesta condició es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 33. Cabal de circulació  
 
L’inspector ha de mesurar el cabal dels diferents circuits i comparar el resultat amb els cabals nominals 
de cada circuit, indicats al certificat final. Ela cabals quedaran anotats en les caselles corresponents de la 
fitxa d’inspecció. 
 
Si el cabal de qualsevol dels circuits divergeix en més d’un 20% del cabal especificat al certificat final es 
considera un defecte greu. Si la desviació del cabal es troba compresa entre el 10% i el 20% es considera 
que el defecte és lleu. 
 
 
 


3.2.5.- Sistemes bescanviadors 
 


Els bescanviadors tèrmics són els elements del sistema que permeten transferir l’energia calorífica d’un 
circuit a un altre. Normalment separen el circuit primari del secundari i poden ser exteriors (bescanviador 
de plaques o tubulars) o trobar-se allotjats dins dels dipòsits acumuladors (bescanviador tipus 
“serpentí”). És important validar que les condicions de treball dels bescanviadors són correctes i que la 


seva capacitat de bescanvi és suficient per cedir tota l’energia procedent del sistema de captació al circuit 
de consum. 


Requeriment 34. Capacitat de bescanvi 
 
Aquest requeriment comprova la capacitat de transferència de calor entre els circuit primari i el 
secundari d’acumulació o consum. La comprovació és diferent en funció del tipus de bescanviador. 
 


Bescanviadors incorporats als acumuladors solars. En aquest cas, l’inspector ha de comprovar que 
la relació (en m2) entre la superfície útil de bescanvi indicada a la placa de característiques de 
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l’acumulador o la seva fitxa tècnica i la superfície total de captació, segons s’indica al certificat 
final, és igual o superior a 0,15. La superfície de bescanvi quedarà anotada a la casella 
corresponent de la fitxa d’inspecció. Si aquest requeriment no es compleix es considera un 
defecte greu. 
 
Bescanviadors exteriors a l’acumulador solar. En el cas que la transferència d’energia es dugui a 


terme amb un bescanviador de calor extern, de plaques o de tubs, l’inspector comprovarà que la 
relació entre la potència del bescanviador (expressada en W), indicada a la placa de 
característiques del bescanviador o la seva fitxa tècnica, és superior a l’àrea total de captació (en 
m2) multiplicada per 500 W. Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 35. Temperatura i pressió màximes dels bescanviadors 
 
L’inspector ha de comprovar que la pressió màxima i temperatura màxima de treball indicada en la placa 
de característiques de cadascun dels bescanviadors es corresponen amb les dades expressades al 
certificat final.  
 
Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 
 
 


3.2.6.- Inspecció de sistemes amb acumulació centralitzada 
 
Aquests requeriments només són aplicables per a sistemes amb acumulació centralitzada, tant si es 
tracta d’acumulació d’inèrcia com d’ACS. Queden exclosos d’aquests requeriments sistemes amb 
acumulació distribuïda a cada usuari, que es tracten de manera diferent més endavant. 
 


Requeriment 36. Volum, pressió i temperatures màximes de l’acumulació 
 
L’inspector ha de consultar a la placa de característiques tècniques de cada acumulador quina és la seva 


capacitat i comprovar que el volum d’acumulació total de la instal·lació i els volums unitaris i el nombre 


d’acumuladors són els que s’indiquen al certificat final. Aquest requeriment fa referència únicament als 


dipòsits que tinguin una funció d’acumuladors solars i no es consideren els acumuladors de suport. 
 
També s’ha de comprovar que la pressió màxima i temperatura màxima de treball que figura a la placa de 
característiques de cadascun dels acumuladors es corresponen amb les expressades al certificat final per 
al circuit o circuits connectats als dipòsits.  
 
Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 







 


 
 


 


Guia d’inspecció d’instal·lacions solars tèrmiques 26 / 41 
 


 


Requeriment 37. Ubicació de la sonda de temperatura de l'acumulador  
 
En les instal·lacions on el sistema de control actua en funció de la diferència de temperatura entre el 
sistema de captació i el sistema d’acumulació centralitzat, cal que hi hagi una sonda de temperatura 


ubicada a la part baixa de l’acumulador. L’inspector ha de comprovar que aquesta sonda existeix i que 


mesura realment la temperatura al terç inferior de l’acumulador.  
 
Si el sistema de control és del tipus diferencial però no es disposa de cap sonda al dipòsit acumulador o 
està mal ubicada es considera un defecte greu. 
 
 


3.2.7.- Inspecció del sistema de canonades i aïllaments 
 
En aquest apartat es comprova l’absència de fuites a la instal·lació i que els aïllaments del sistema són 
correctes. 
 


Requeriment 38.  Estanquitat de les connexions dels elements del local tècnic 
 
Per revisar aquest requeriment cal que l’inspector faci una inspecció visual del conjunt del local tècnic, 
parant una atenció especial a les juntes entre les canonades i els diferents elements del circuit. Ha de 
verificar l’absència de fuites de líquid, tocant les connexions per comprovar que estan seques. Si estan 


humides, ha de comprovar si es tracta d’una fuita o és fruit de condensacions. La presència de marques 


d’aigua a terra pot ser un indicatiu de fuites.  
 
Els circuits han d’estar lliures de qualsevol pèrdua de líquid. En cas contrari, es considerarà un defecte 
greu. 
 


Requeriment 39.  Sistema de càrrega dels circuits tancats 
 
L’inspector ha de comprovar que tot circuit tancat disposa d’un sistema de càrrega. Com a mínim, cada 
circuit ha de tenir una clau normalment tancada per on realitzar la càrrega. Si aquest sistema de càrrega 
és automàtic (per exemple si es realitza una aportació de líquid de forma automàtica quan hi ha una 
pèrdua de pressió) s’ha de comprovar que el líquid de càrrega és el mateix que el que s’especifica al 


certificat final. No es permet la utilització d’un sistema automàtic de càrrega connectat directament a la 
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xarxa d’aigua. Si els sistemes de càrrega dels diversos circuits tancats no acompleixen algun d’aquests 
requeriments es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 40. Gruix dels aïllaments de les canonades interiors 
 
En aquest punt es verifica el gruix de l’aïllament instal·lat. L’inspector ha de comprovar el diàmetre 


exterior de la canonada i el gruix de l’aïllament. Per a diàmetres de canonades iguals o menors a 35 mm, 


el gruix de l’aïllament és de 25 mm com a mínim. Per a diàmetres de canonades compresos entre 35 i 60 


mm, el gruix mínim de l’aïllament és de 30 mm. 
 
Els gruixos indicats són vàlids per a materials amb una conductivitat tèrmica igual a 0,040 W/(m·K). En cas 
d’utilitzar d’un material d’aïllament amb una conductivitat tèrmica diferent, el gruix d’aïllament necessari 


pot variar. L’inspector podrà sol·licitar al director de la instal·lació la fitxa tècnica de l’aïllament per 
verificar el gruix mínim equivalent. 
 
Per tal d’acomplir aquest requeriment també s’ha de verificar l’absència de ponts tèrmics, mitjançant 


una inspecció visual, comprovant que els elements de subjecció de les canonades no s’agafin directament 


al tub o que s’utilitzen abraçadores aïllants isofòniques.  
 
Es considera un defecte lleu si aquest requeriment s’incompleix de manera puntual, i un defecte greu si 


s’incompleix de manera generalitzada. 
 


3.2.8.- Comprovació dels paràmetres del sistema de control 
 
Hi ha una gran varietat de sistemes de control d’instal·lacions solars, que van des d’una senzilla 
centraleta fins a PLC amb funcions de control més complexes. Arribats a aquest punt, cal que el director 
tècnic de la instal·lació expliqui a l’inspector en línies generals el funcionament del sistema de control. 
 


Requeriment 41. Compliment de paràmetres mínims de control 
 


i. Instal·lacions amb un control de tipus diferencial per al circuit primari:  
 
Amb l’ajuda del director de la instal·lació, l’inspector ha de comprovar visualment els paràmetres de 


control del sistema. S’ha de comprovar que el control diferencial està ajustat de manera que les bombes 
del circuit de captadors no estiguin en funcionament quan la diferència de temperatures entre captació i 
acumulació sigui menor de 2 ºC i que no estiguin aturades quan la diferència sigui superior a 7 ºC. Si 
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aquests paràmetres no són correctes, el tècnic responsable de la instal·lació els podrà modificar in situ (si 
la centraleta programable ho permet) per tal de pal·liar el defecte.  
 


ii. Instal·lacions amb un control per radiació solar per al circuit primari:  
 
Amb l’ajuda del director de la instal·lació, l’inspector ha de comprovar visualment els paràmetres de 


control del sistema. S’ha de comprovar que el control per radiació està ajustat de manera que les bombes 
del circuit de captadors no estiguin en funcionament quan la radiació solar es troba per sota dels 200 
W/m2 i que no estiguin aturades quan la radiació sigui superior a 350 W/m2. Si aquests paràmetres no 
són correctes, el tècnic responsable de la instal·lació els podrà modificar in situ (si la centraleta 
programable ho permet) per tal de pal·liar el defecte. La sonda de radiació solar s'ha de trobar lliure 
d'ombres i amb la mateixa orientació i inclinació que el camp solar. Si la sonda o el control no s'ajusta als 
requisits definits es considera un defecte greu. 
 


iii. No s’admeten altres controls de les bombes del circuit de captadors exclusivament a través de 


termòstat absoluts o rellotges horaris. Qualsevol sistema de control alternatiu s’haurà de ser 
detallar degudament a projecte i caldrà justificar-ne el correcte funcionament durant la visita. 


 
 


3.2.9.- Verificació de la seguretat de la instal·lació elèctrica del sistema 
 
Tota instal·lació disposa d’elements de consum elèctric i, per tant, d’un quadre elèctric on es troben els 
elements de protecció. 
 


Requeriment 42. Proteccions elèctriques dels elements del local tècnic 
 
Cal comprovar de manera visual que el quadre elèctric on es troben les proteccions elèctriques, i altres 
components elèctrics o electrònics (com el control solar), estan protegits contra possibles fuites de la 
instal·lació. Els elements que no tinguin una protecció IP65 no poden estar mai situats sota canonades 
carregades amb líquid ni a menys de 20 cm per sobre d’aquestes canonades. Si aquest requeriment no 


s’acompleix, es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 43. Línies per a enllumenat, enllumenat d'emergència i força 
 
En el cas que el local tècnic disposi d’enllumenat i d’enllumenat d’emergència, es comprovarà visualment 


que es disposa de línies separades per l’alimentació de l’enllumenat, l’enllumenat d’emergència i la resta 


d’aparells de consum de la instal·lació i que totes tenen el seu magnetotèrmic de protecció. A més, s’ha 
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de comprovar que els elements actius que no disposin de doble aïllament (indicat amb el símbol  ) porten 
la presa a terra pertinent.  
 
Si les línies elèctriques no disposen de protecció o hi ha múltiples elements actius que no estan protegits 
contra contactes indirectes amb la corresponent presa a terra, es considera un defecte greu. 


3.2.10.- Validació del sistema d’energia auxiliar 
 
El sistema d’energia solar està dimensionat per aportar un percentatge de l’energia necessària per cobrir 


la demanda tèrmica. És necessari un sistema d’escalfament auxiliar per tal d’assegurar en tot moment la 
continuïtat del subministrament de la demanda tèrmica. En aquest apartat només es tracten els sistemes 
d’energia auxiliar centralitzats (hotels, clíniques, poliesportius...) i no els sistemes distribuïts (edificis 


plurifamiliars), que es tractaran en el capítol “3.3.- Sistema de distribució”.  
 


Requeriment 44. Aportació adequada de l’energia auxiliar 
 
No es permet l’aportació d’energia auxiliar en el circuit de captació solar, ja que si això succeeix baixarà el 


rendiment del sistema de captació. Tampoc es permet l’aportació d’energia auxiliar a l’acumulador solar.  
 
Si el sistema convencional no disposa d’acumulació, (p. ex. mitjançant escalfadors o calderes mixtes 


instantànies), l’equip ha de ser modulant, és a dir, capaç de regular la seva potència de forma que 


s’obtingui la temperatura de disseny de manera permanent amb independència de quina sigui la 


temperatura de l’aigua d’entrada a l’equip. La potència del sistema auxiliar ha de ser suficient per cobrir 


ta totalitat del servei, com si no disposés del sistema solar. El sistema auxiliar només ha d’entrar en 


funcionament quan sigui estrictament necessari i de manera que s’aprofiti al màxim de l’energia 
procedent del camp de captació.  
 
L’inspector, a partir de l’esquema hidràulic de la instal·lació i amb l’ajuda del director de la instal·lació, si 


escau, ha de comprovar visualment que cap d’aquests casos es dóna. En cas contrari, es considerarà un 
defecte greu. 
 


Requeriment 45. Limitació de la temperatura màxima de distribució d'ACS 
 
Aquest requeriment només és aplicable per a sistemes amb acumulació centralitzada d’ACS. No es 


permet la temperatura d’aigua de consum per sobre els 60 ºC atès que podria produir escaldament als 


usuaris en els punts de consum. L’inspector ha de comprovar quina és la temperatura màxima a la que 


pot arribar el dipòsit acumulador d’ACS, que pot estar limitada pel mateix sistema de control.  
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En cas de sistemes amb acumulació centralitzada d’ACS per sobre dels 60 ºC, l’inspector ha de comprovar 


visualment que el circuit de distribució d’ACS disposa d’un element que limita de la temperatura de 
consum per sota dels 60 ºC.  
 
El fet de no acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu. 
 


3.3.- Inspecció i control del sistema de distribució 


 
Aquest apartat fa referència principalment a les instal·lacions d’energia solar en edificis plurifamiliars que 


disposen d’un sistema de distribució encarregat de fer arribar l’energia generada pel sistema de captació 
fins a cadascun dels veïns. Les configuracions més habituals de sistemes de distribució en edificis 
plurifamiliars són les següents: 
 


a) Acumulació centralitzada d’ACS amb sistema auxiliar d’energia individual a cada habitatge.  
 


En aquesta tipologia d’instal·lació, el camp de captació solar i el sistema d’acumulació d’aigua 


calenta de consum són comunitaris. El subministrament d’ACS als usuaris es realitza des del 


dipòsit comunitari mitjançant una xarxa de recirculació d’aigua a temperatura variable, en funció 
de les condicions meteorològiques.  
 
Cada usuari té el seu propi equip de suport auxiliar a l’interior de l’habitatge, que pot ser 
instantani o amb acumulació. 
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b) Acumulació centralitzada d’inèrcia amb sistema auxiliar d’energia individual situat a cada 


habitatge.  
 


En aquesta tipologia, el dipòsit comunitari realitza la funció d’acumulació d’energia i no conté 


aigua de consum. El preescalfament solar de l’aigua de consum es realitza a l’interior de cada 
habitatge mitjançant un bescanviador de plaques individual connectat al circuit tancat de 
distribució.  
 
El sistema auxiliar de suport es troba a l’interior de cada habitatge, després del bescanviador de 
calor individual. 
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c) Acumulació solar distribuïda a cada habitatge amb sistema auxiliar d’energia individual.  
 


En aquesta tipologia hi ha un dipòsit d’aigua amb bescanviador intern a cada habitatge. La 


transferència d’energia des dels captadors es duu a terme mitjançant un circuit tancat connectat 
als bescanviadors interns dels acumuladors. Cada acumulador es pot connectar o desconnectar 
del circuit primari solar en funció de la radiació disponible o de si ha assolit o no la temperatura 
màxima d’acumulació. L’aportació d’energia auxiliar es realitza també a l’interior de cada 


habitatge, després de l’acumulador solar. 
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3.3.1.- Requeriments generals 
 
 
Els requeriments que s’indiquen a continuació són aplicables a qualsevol de les tres tipologies 
esmentades: 
 


Requeriment 46. Comptador de l’energia aportada a un habitatge, com a mínim 
 
Segons s’indica al punt 5 de l’annex VI.1 de l’ordenança solar, als edificis plurifamiliars és obligatòria la 


instal·lació d’un comptador d’energia en un habitatge de referència, com a mínim. L’inspector ha de 


comprovar l’existència d’aquest comptador d’energia i que està instal·lat correctament, de manera que 


pugui mesurar l’energia subministrada pel sistema solar a aquell habitatge en particular.  
 
Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 
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Requeriment 47.  Registre per a la instal·lació d’un comptador d’energia a l’exterior dels 
habitatges 
 
El mateix punt 5 de l’annex I de l’ordenança solar indica que a les instal·lacions en edificis plurifamiliars 


s’ha de preveure un registre, accessible des de l’exterior dels habitatges, que permeti la instal·lació 


posterior d’elements de mesura de l’energia tèrmica aportada a cada usuari. L’inspector haurà de 


comprovar que existeix aquest registre i que la configuració del circuit de derivació a l’habitatge permet 


la instal·lació d’un comptador energètic per mesurar l’energia solar subministrada a aquell habitatge en 
particular.  
 
Si aquest requeriment no s’acompleix, es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 48. Sistema d'energia auxiliar individual instantani modulant per temperatura 
 
L’aportació d’energia auxiliar s’ha de realitzar de manera que no interfereixi amb la instal·lació solar. En 


el cas de la utilització de sistemes auxiliars instantanis (escalfadors o calderes murals), l’equip ha de ser 


modulant, és a dir, capaç de regular la seva potència de forma que s’obtingui la temperatura de disseny 


de manera permanent amb independència de quina sigui la temperatura de l’aigua d’entrada a l’equip. A 


més, la potència del sistema auxiliar ha de ser suficient per garantir la totalitat del servei d’aigua calenta 


sanitària i només ha d’entrar en funcionament quan sigui estrictament necessari i de manera que 


s’aprofiti el màxim de l’energia extreta del camp de captació.  
 
L’inspector ha de comprovar aquests aspectes mitjançant la documentació de l’equip d’energia auxiliar, 


l’esquema hidràulic de la instal·lació i amb l’ajuda del director tècnic, si escau. Si alguna d’aquestes 
condicions no es dóna, es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 49. Gruix dels aïllaments interiors 
 
L’inspector ha de comprovar que el circuit de distribució d’aigua calenta es troba aïllat. En ocasions, 
alguns trams del circuit de distribució es troben amagats per muntants o falsos sostres. En aquest cas, 
l’inspector ha de comprovar aquells trams que queden a la vista, com els espais accessibles esmentats al 


requeriment 47 d’aquest mateix apartat. L’inspector ha de comprovar (per exemple, amb l’ajut d’un peu 


de rei) el diàmetre exterior de la canonada i el gruix de l’aïllament. Per a canonades de diàmetre igual o 


menor a 35 mm, el gruix de l’aïllament ha de ser, com a mínim, de 25 mm. Per a canonades de diàmetre 


comprès entre 35 i 60 mm, el gruix mínim de l’aïllament ha de ser de 30 mm.  
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Per tal d’acomplir aquest requeriment també s’ha de comprovar visualment que les canonades del circuit 
no tenen ponts tèrmics. 
 
Es considera un defecte lleu si aquest requeriment s’incompleix de manera puntual, i un defecte greu si 


s’incompleix de manera generalitzada. 


 
 


3.3.2.- Requeriments particulars 
 
Els següents requeriments són aplicables a les tipologies d’instal·lacions en edificis plurifamiliars a) 


Acumulació centralitzada d’ACS i c) Acumulació distribuïda: 
 
Requeriment aplicable només a instal·lacions de tipus a) Acumulació centralitzada d’ACS 
 


Requeriment 50. Elements de mesurament del consum individual d'ACS 
 
Aquest requeriment només és aplicable per a instal·lacions del tipus (a) que disposen d’acumulació 


centralitzada, des de la qual es distribueix l’aigua calenta als diversos veïns. En aquest cas és necessari 


que la instal·lació disposi d’un sistema de mesura de l’aigua calenta consumida a cada habitatge, per tal 


de permetre un eventual repartiment del cost de la factura d’aigua comunitària entre els veïns, en funció 
del consum individual. 
 
L’inspector ha de comprovar l’existència d’aquests comptadors, la lectura dels quals es pot dur a terme 


de manera individual o a través d’un sistema de control centralitzat. L’absència de comptadors suposa un 
defecte greu. 
 
Requeriments aplicables només a instal·lacions de tipus c) Acumulació distribuïda 
 
Els quatre requeriments que s’indiquen a continuació són aplicables per a la tipologia d’instal·lacions (c) 


en edificis plurifamiliars que disposen d’acumuladors solars individuals per a habitatges. 
 


Requeriment 51. Característiques dels acumuladors individuals 
 
L’inspector ha de dur a terme les comprovacions següents referents a les característiques dels 
acumuladors individuals: 
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- El volum d’acumulació de cada habitatge (segons la placa de característiques de l’acumulador) es 


correspon amb el que s’expressa al certificat final i al projecte de la instal·lació. 
 
- No existeix aportació d’energia auxiliar als acumuladors solars. En particular, en el cas que l’aportació 


d’energia es faci mitjançant una resistència elèctrica, aquesta ha d’estar situada a un acumulador 


addicional, independent de l’acumulador solar.  
 
- Els dipòsits són verticals i estan ubicats a l’interior i en llocs adequats que en permetin la substitució per 
envelliment o avaria. 
 


Requeriment 52. Superfície de bescanvi dels acumuladors individuals  
 
L’inspector anotarà la superfície dels bescanviadors interns dels acumuladors (indicada a la placa de 


característiques de l’acumulador o la fitxa tècnica) i verificarà que la relació entre la suma de superfícies 


de bescanvi dels acumuladors distribuïts, i la superfície total de captació, segons s’indica al certificat final, 
no és inferior a 0,15. 
 
No cal dur a terme les comprovacions a tots els habitatges de l’edifici. És suficient verificar les diverses 


tipologies d’habitatges o, si tots són similars, un percentatge al voltant del 20%. No acomplir aquests 
requeriments suposa un defecte greu. 
 


Requeriment 53. Sistema de control individual  
 
Aquest requeriment només és aplicable a les instal·lacions amb un control del tipus diferencial individual 
a cada habitatge. Amb l’ajuda del director de la instal·lació, l’inspector ha de comprovar els paràmetres 
del sistema de control individual.  
 
S’ha de comprovar que el control diferencial està ajustat de manera que la instal·lació no cedeixi energia 


a l’acumulador individual quan la diferència de temperatures entre el circuit solar i l’acumulació 
individual sigui inferior a 2 ºC, i sí que en cedeixi quan aquesta diferència sigui superior a 7 ºC. Si aquests 
paràmetres no són correctes, el tècnic responsable de la instal·lació els podrà modificar in situ (si la 
centraleta programable ho permet) per tal de pal·liar el defecte.  
 
No cal inspeccionar tots els habitatges; un percentatge al voltant del 20% és suficient.  
 
No acomplir aquest requeriment es considera un defecte greu si es produeix de manera generalitzada, i 
lleu si es produeix de manera puntual. 
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Requeriment 54. Limitació de la temperatura màxima de distribució d'ACS  
 
No es permet la distribució de l’aigua de consum per sobre els 60 ºC atès que podria produir escaldament 


en els punts de consum. L’inspector ha de comprovar quina és la temperatura màxima a què poden 


arribar els dipòsits acumuladors d’ACS individuals, que pot estar delimitada pels paràmetres del sistema 


de control. En cas que els dipòsits acumuladors individuals d’ACS puguin arribar a temperatures per sobre 


dels 60 ºC, l’inspector ha de comprovar visualment que el servei de distribució d’ACS disposa sempre 


d’un element que limita la temperatura de distribució als punts de consum per sota de 60 ºC. El fet de no 
acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu. 
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3.4 – Proves de funcionament de la instal·lació  


 
Un cop s’ha comprovat que la instal·lació disposa de tota la documentació necessària, que s’ajusta al 


disseny aprovat per l’Agència d’Energia de Barcelona expressat en el recull de dades tècniques del 


certificat final i que l’execució és correcta, es comprova que la instal·lació es comporta d’acord amb els 
paràmetres de funcionament desitjats i que els sistemes de protecció actuen correctament. 
 
Tot i que l’inspector està familiaritzat amb el conjunt de la instal·lació, cal la col·laboració del director de 


la instal·lació a l’hora de manipular els diversos elements i el sistema de control. En definitiva, el director 


de la instal·lació ha de demostrar i convèncer l’inspector que la instal·lació funciona correctament. 
 
Si qualsevol de les proves de funcionament descrites no dóna el resultat esperat, es considera un defecte 
greu. A la fitxa d’inspecció hi ha espai perquè l’inspector hi anoti les observacions que trobi escaients per 
a cadascuna de les proves. En particular: 


a) Si es considera que la prova de funcionament no és correcta, l’inspector ha d’especificar-
ne els motius. 


b) Si es considera que la prova de funcionament ha estat satisfactòria, l’inspector ha 


d’anotar els paràmetres de funcionament durant la prova, com temperatures del sistema 
de captació, temperatures del dipòsit acumulador, etcètera. 


 
Per dur a terme les proves de funcionament, cal que l’inspector disposi d’un element de mesurament de 
la temperatura (un termòmetre de contacte, per exemple). 
 
En l’apartat “3.2.8.- Comprovació dels paràmetres del sistema de control” ja s’ha comprovat que els 


paràmetres de consigna del sistema de control són correctes. Als requeriments 19 i 37 s’ha comprovat 


l’existència de les sondes de temperatura (o de radiació) pel control solar. 
 
És imprescindible comprendre i interpretar les variables del sistema de control i com aquest sistema 
comanda els diferents actuadors en funció d’aquestes lectures per poder comprovar el funcionament de 


la instal·lació. A la fitxa d’inspecció s’han d’anotar les temperatures de les sondes i comprovar que el 
sistema de control i els elements que comanden es troben activats o desactivats de manera correcta per 
a aquelles lectures de temperatura concretes. 
 
S’ha de comprovar tant el funcionament general de la instal·lació com les funcions de seguretat contra 
glaçades i sobreescalfament, en el cas que aquestes es facin a través del sistema control. Bàsicament es 
tracta de comprovar que els elements arrenquen i s’aturen segons s’indica al projecte del sistema en el 
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seu apartat de descripció del funcionament. Si les condicions climatològiques són acceptables i l’estat en 
què es troba la instal·lació ho permet, aquesta comprovació pot ser relativament fàcil. Per exemple, en 
un dia de sol, si la temperatura dels acumuladors és inferior a la temperatura dels captadors, s’ha de 
comprovar que les bombes estan en funcionament, escalfant el dipòsit. 
 
En cas que les lectures dels paràmetres que rep el sistema de control no permetin validar el 
funcionament del sistema, cal simular-les fins als rangs de consigna, actuant sobre les sondes de 
temperatura i comprovant que el sistema de control activa i desactiva els diversos elements que 
comanda de manera adient. Aquesta operació s’ha de repetir per a totes les modalitats de funcionament 
que comandi el sistema de control. 
 
Unes comprovacions ràpides i mínimes que es poden dur a terme són: 
 


a) Si el sistema de bombeig del circuit primari està comandat mitjançant un termòstat 
diferencial s’han de prendre mesures de temperatures en alguns ràcords de la part superior 


dels captadors i en la part baixa i alta de l’acumulació. Si la mitjana dels valors agafats del 


camp de captació és superior en 7 ºC a la temperatura a la part baixa de l’acumulació i la 


temperatura d’acumulació no ha arribat al seu valor màxim, les bombes han d’estar en 


funcionament. En cas contrari, el sistema de bombeig ha d’estar aturat. 


b) Si el sistema de bombeig del circuit primari està comandat mitjançant una sonda de 
radiació es comprovarà que si la radiació és suficient [uns 350 W/m2], les bombes han 
d’estar en funcionament. En cas contrari, el sistema de bombeig haurà d’estar aturat. 


 
Com s’ha indicat anteriorment, la col·laboració del director de la instal·lació és important per comprovar 
que el sistema funciona de manera correcta en les diverses modalitats. 
 
Si els paràmetres del sistema no permeten demostrar el bon funcionament del sistema, l’inspector pot 
demanar al director de la instal·lació que variï els paràmetres de consigna directament des del sistema de 
control, activant i desactivant els diferents elements de la instal·lació. 
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4.- Finalització del procediment d’inspecció  
 
Una vegada realitzades totes les comprovacions, l’inspector ha de realitzar un recompte dels 
requeriments no complerts, és a dir, dels defectes de la instal·lació.  
 
L’inspector donarà conformitat a la instal·lació amb un màxim de 3 defectes lleus. Un defecte greu 
implica la no-conformitat de la instal·lació. 
 


4.1.- Procediment si la instal·lació obté un màxim de tres defectes lleus i 


cap defecte greu 


 
En aquest cas, la instal·lació obté la conformitat en la inspecció. L’EIC posarà el seu segell en l’espai 
destinat a aquest efecte en el certificat final.  
 
El segell de l’EIC només implica que la instal·lació ha estat inspeccionada segons el procediment 


d’inspecció descrit i que es correspon amb el projecte entregat a l’AEB. No implica, però, cap 


responsabilitat de l’inspector ni de l’EIC en el disseny de la instal·lació ni sobre la realització de les proves 
preceptives segons el RITE. 
 
L’inspector lliurarà el certificat final i una còpia de la fitxa de control degudament emplenats al 


responsable de la instal·lació. L’inspector notificarà a l’AEB l’obtenció de la conformitat en la inspecció de 
la instal·lació avaluada. 
 
Un cop l’AEB rebi la notificació per part de l’EIC amb la següent documentació, es durà a terme la 


tramitació final de l’expedient: 


• certificat final segellat degudament per l’EIC i signat pel director de la instal·lació, 
• check-list de validació degudament signat i segellat per l'EIC 
• acta d'inspecció degudament signada i segellada per l'EIC 


 







 


 
 


 


Guia d’inspecció d’instal·lacions solars tèrmiques 41 / 41 
 


4.2.- Procediment si la instal·lació obté més de tres defectes lleus o 


algun defecte greu 


 
En aquest cas, es considera que la instal·lació no supera la inspecció i, per tant l’EIC no podrà segellar el 
certificat final.  
 
L’inspector entregarà una còpia de la fitxa d’inspecció al responsable de la instal·lació, i restarà a l’espera 


de la següent visita d’inspecció.  
 
En aquest cas, el responsable de la instal·lació ha de solucionar els defectes marcats a la fitxa d’inspecció 


abans de tornar a sol·licitar la inspecció a l’EIC. En la visita següent, l’inspector ha de comprovar que 


s’han solucionat els defectes marcats en la darrera fitxa d’inspecció i qualsevol element del sistema que 


s’hagi pogut veure afectat per aquests defectes, emplenant una nova fitxa de control.  
 
Aquest procés es repetirà fins que s’obtingui la conformitat de la instal·lació per part de l’EIC. 
 
 





		1.1.- Generalitats

		1.2.- Agents que hi intervenen

		1.3.- Sol licitud d’inspecció

		1.4.-Estructura del procediment d’inspecció

		2.- Revisió de la documentació de la instal lació

		Requeriment 1. Projecte executiu de la instal lació



		3.- Visita d’inspecció de la instal lació

		3.1.- Inspecció del sistema de captació

		3.2.- Inspecció del local tècnic

		3.2.1.- Etiquetatge i documentació del local tècnic

		3.2.2.- Elements de mesura i control

		3.2.3.- Sistemes de protecció

		3.2.4.- Sistemes de bombeig

		3.2.5.- Sistemes bescanviadors

		3.2.6.- Inspecció de sistemes amb acumulació centralitzada

		3.2.7.- Inspecció del sistema de canonades i aïllaments

		3.2.8.- Comprovació dels paràmetres del sistema de control

		3.2.9.- Verificació de la seguretat de la instal lació elèctrica del sistema

		3.2.10.- Validació del sistema d’energia auxiliar



		3.3.- Inspecció i control del sistema de distribució

		3.3.1.- Requeriments generals

		3.3.2.- Requeriments particulars



		3.4 – Proves de funcionament de la instal lació



		4.- Finalització del procediment d’inspecció

		4.1.- Procediment si la instal lació obté un màxim de tres defectes lleus i cap defecte greu

		4.2.- Procediment si la instal lació obté més de tres defectes lleus o algun defecte greu
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1. IDENTIFICACIÓ 
 


• Títol del projecte 


• Adreça completa de l’edifici 


• Identificació del tècnic autor del projecte de la instal·lació solar 


− Nom i cognoms 
− NIF 
− Adreça professional 
− Núm. de col·legiat 
 


• Identificació de l’empresa instal·ladora de la instal·lació solar 


− Raó social 
− NIF 
− Adreça 
− Telèfon 
 


• Identificació de l’empresa mantenidora de la instal·lació solar 


− Raó social 
− NIF 
− Adreça 
− Telèfon 


 
 
2. BREU PRESENTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 


 
• Descripció de les característiques principals de la instal·lació (finalitat, nombre 


d’instal·lacions independents a l’edifici, acumulació solar centralitzada o distribuïda, 
energia de suport... ) 


• Indicació de l’objectiu energètic de la instal·lació solar projectada (kWh/any) i de la 
contribució solar anual (en %). 
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3. DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS PRINCIPALS DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 


 
• Captació solar 


• Bescanviadors  


• Dipòsits d’acumulació  


 


• Circuits hidràulics (característiques dels líquids, cabals de circulació, marca i model 
de les bombes de circulació...) 


• Regulació i mesura 


• Aportació d’energia auxiliar 


 
 


4. FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
• Es farà una descripció bàsica del funcionament de la instal·lació solar, detallant les 


condicions per a la posada en funcionament i l’aturada de les bombes de circulació i 
pel canvi de posició de les vàlvules de tres vies.  


• S’indicaran els valors usuals de funcionament (pressions normals dels diferents 
circuits, posició habitual de les vàlvules de tells i de tres vies, estat de les bombes de 
circulació...) 


• Aspectes particulars destacats: elements o actuacions de protecció contra 
temperatures elevades, sistema de mesurament de la producció energètica solar 
produïda, instruccions de buidatge i ompliment dels circuits... 


 


 
5. MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
• Pla de vigilància 


S’indicaran les comprovacions de funcionament de la instal·lació que poden realitzar 
pels usuaris o el titular de la instal·lació (inspeccions visuals de lectures de 
termòmetres i manòmetres, estat de bombes de circulació, indicadors de l’estat dels 
ànodes de protecció dels acumuladors, indicadors lluminosos als reguladors, 
etcètera) i les actuacions que cal dur a terme en cas de detecció de valors anormals 
(notificació a l’empresa de manteniment...).  
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• Pla de manteniment 


En aquest apartat es detallaran les operacions de manteniment preventiu de la 
instal·lació solar que ha de dur a terme l’empresa de manteniment contractada, 
indicant-ne la periodicitat.  
 
També es detallaran les informacions que han de constar en el llibre o registre de 
manteniment de la instal·lació (pressions, temperatures, lectures de comptadors...), 
les informacions que cal lliurar al titular de la instal·lació, el contingut de l’informe 
periòdic de manteniment, si escau, etcètera. 
 
(Per elaborar el Pla de manteniment de la instal·lació solar es poden utilitzar com a 
model les indicacions de l’apartat 2 de l’annex VI.3 de l’Ordenança del medi ambient 
de Barcelona).  


 
 
ANNEX 


 
- Esquema de principi de la instal·lació, amb identificació dels components 


principals i de la posició (normalment oberta o normalment tancada) de les 
vàlvules de tall. 


- Manuals d’instal·lació, instruccions de funcionament i manteniment dels diferents 
components de les instal·lacions (reguladors solar, dipòsits d’acumulació...). 


- Dades de contacte dels proveïdors o fabricants dels principals components de la 
instal·lació. 


 


 


 








                


LLISTAT DE TÈCNICS d'ENTITATS D'INSPECCIÓ I CONTROL, CAPACITATS PER A LA VALIDACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES A BARCELONA 


Segons el títol 8, sobre Energia solar, de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona


EMPRESA Nom i cognoms TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC


DEKRA AMBIO, SAU DANIEL RUIZ RUBIO 633274004 dani.ruiz@dekra.com


ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SA MARIA BOIXADER CALDERER 935944480 mboixader@atisae.com


ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SA LIDIA LAZARO RODRIGUEZ 935944480 llazaro@atisae.com


ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SA MARI CARMEN PADILLA SALAMANCA 935944480 mcpadilla@atisae.com


SGS TECNOS, SA XAVIER TORRAS CARREÑO 933203644 es.barcelona.eac@sgs.com


TÜV RHEINLAND IBERICA ICTSA JOSEP PIZÀ GARRIGA 672070318 josep.piza@es.tuv.com


ECA ENTIDAD COLABORADORA ADMINISTRACION SLU BELINDA MARTINEZ DELGADO 647331463 belinda.martinez@es.bureauveritas.com


ECOCERT IBERICA SL IGNASI GIMENO FIGUERAS 938515430 igimeno@ambicert.com


AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL SLU VICENÇ CASTILLO MORTE 637818747 castillo@aucatel.com


AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL SLU PAU DUCH CONESA 620427030 pduch@aucatel.com


ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, SLU JOAN JOSEP VILCHES I BOVER 934813967 jvilches@addient.com


ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, SLU NOELIA NEQUI BERNAT 934813967 nnequi@addient.com


ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, SLU GUILLERMO COMADRÁN CANALS 934813967 guillermo.comadran@addient.com


ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, SLU JOAQUIM FALGUERAS I JOFRE 934813967 jfalgueras@addient.com


Data de revisió: 06/05/2015
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PASSI DE PROJECTE A L’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA



Atenent al previst en el Protocol d’Energia per a Projectes i Obres d’Edificis i Equipaments Municipals ens plau adjuntar-vos la documentació referent al Projecte XXX, amb contingut suficient, a efectes que emeteu el corresponent Informe d’Energia.



		REFERÈNCIES



		Núm. Expedient AEB:

		



		Títol Projecte:

		



		Emplaçament:

		



		Promotor:

		



		Redactor:

		



		



		ANTECEDENTS



		Fase del projecte

		Tipus de documentació aportada per a la fase actual(1)



		<desplegable>

		<desplegable>



		(1) Es consideren el Projecte Bàsic, el Projecte Executiu i la Recepció d’Obra fases documentals independents entre sí.



		



		DOCUMENTACIÓ  ADJUNTA(2)

		



		(2) Marcar la documentació aportada en la present entrega documental



		PROJECTE BÀSIC

		☐

		Separata d’Energia del Projecte Bàsic

		☐

		Dossier d’actes definitives

		☐

		Fitxa Indicadors Energètics del Projecte Bàsic

		☐

		Document de resposta a l’anterior Informe Energia, si s’escau

		☐

		PROJECTE EXECUTIU

		☐

		Separata d’Energia del Projecte Executiu

		☐

		Dossier d’actes definitives

		☐

		Fitxa Indicadors Energètics del Projecte Executiu

		☐

		Document de resposta a l’anterior Informe Energia, si s’escau

		☐

		Informes Certificació d’Eficiència Energètica i Verificació de Requisits HE0 i HE1 en fase de projecte

		☐

		Etiqueta de qualificació energètica en fase de projecte i/o acusament de rebuda del registre de la CEE a ICAEN

		☐

		RECEPCIÓ PARCIAL D’OBRA

		☐

		Separata d’Energia del Projecte As-Built, en la que s’incorpora el Dossier Tècnic

		☐

		Dossier d’actes definitives

		☐

		Fitxa Indicadors Energètics de la Recepció Parcial

		☐

		Document de resposta a l’anterior Informe Energia, si s’escau

		☐

		Informes Certificació d’Eficiència Energètica i Verificació de Requisits HE0 i HE1 de l’edifici acabat

		☐

		Etiqueta de qualificació energètica de l’edifici acabat

		☐

		As-Built de la instal·lació de monitoratge

		☐





		





		







Signat, Representant Promotor

Barcelona, XX de XXXX de 20XX
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.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......


..., amb DNI núm. ……………, en representació de ...................................…, amb CIF ………………… i domicili 
fiscal a ……………………………………., com a part contractant (en endavant, “client”)   
 
i ....................................., amb DNI núm. ……………, en representació de l’empresa 
……………………………………………., amb CIF ………………… i domicili fiscal a ……………………………………. (en 
endavant, “empresa de manteniment”, inscrit al Registre REITE de la Generalitat de Catalunya amb núm. 
de registre ......................... 
 
subscriuen aquest contracte de manteniment de la instal·lació d’aprofitament de l’energia solar 
1…………………………………………………………………, amb l’abast, els límits i les condicions econòmiques 
especificades a les clàusules següents. 
 
 
PRIMERA.- L’objecte del present document és la contractació dels treballs de manteniment de la 
instal·lació d’aprofitament de l’energia solar situada a …………………………………………………… i propietat de 
2………………………….. 
 
SEGONA.- El present contracte entrarà en vigor el dia ……de ………… de ……. i tindrà una durada de 24 
mesos. 
 
TERCERA.- L’import del present contracte de manteniment s’estableix en …………………. euros anuals 
(…………… €/any), IVA inclòs. El pagament es farà efectiu mitjançant ……………………………………. 


 
QUARTA.- El present contacte es prorrogarà tàcitament per períodes anuals excepte si alguna de les 
parts ho comunica a l’altra per escrit amb una antelació no inferior a …… mesos a la data prevista 
d’extinció. Tret dels dos primers anys, l’import del present contracte de manteniment s’incrementarà 
anualment d’acord amb el percentatge que ho faci l’índex de preus del consum de Catalunya de l’any 
anterior. 
                                                           
1 Indiqueu la utilització de la instal·lació. (P. ex.:  “de producció d’aigua calenta sanitària” o “d’escalfament de 
piscina coberta”.) 
2 Identificació del propietari o el titular de la instal·lació.  


  


 Núm. o ref. de contracte: 


 Ref. instal·lació: 


 Adreça instal·lació: 


 Data inici contracte: 
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CINQUENA.- L’empresa de manteniment realitzarà ………. visites anuals a la instal·lació, durant les quals 
s’efectuaran les operacions de manteniment indicades Pla de manteniment annex al present contracte3. 
Les visites de manteniment les durà a terme personal degudament identificat. 
 
SISENA.- L’empresa de manteniment registrarà les comprovacions realitzades a cada visita a la 
instal·lació, anotant les dades indicades al pla de manteniment (temperatures, pressions, estat de les 
bombes, lectures dels comptadors...). Les dades anotades i les operacions efectuades quedaran 
reflectides a un llibre de manteniment de la instal·lació.  
 
SETENA.- L’empresa de manteniment s’encarregarà d’efectuar les lectures dels comptadors existents en 
la instal·lació, a fi i efecte de comptabilitzar i registrar la producció energètica real de la instal·lació solar, 
en kWh. Una vegada per any, l’empresa de manteniment realitzarà una valoració dels resultats 
energètics obtinguts, comparant la producció real amb la producció esperada i comprovant si s’assoleix 
la contribució solar mínima que exigeix l’ordenança solar de Barcelona4. L’empresa de manteniment  
elaborarà un informe anual de manteniment amb indicació de les operacions efectuades, les incidències 
detectades i les recomanacions per a la millora de l’estalvi d’energia, incloent-hi els resultats del balanç 
energètic obtingut durant el conjunt dels 12 mesos. L’informe serà lliurat al client durant el mes de 
............. de cada any. 
 
VUITENA.- L’empresa de manteniment es compromet a informar el client de qualsevol defecte o 
anomalia detectada en la instal·lació i que pugui afectar el correcte funcionament del sistema o reduir-
ne les prestacions energètiques.  
 
NOVENA.- El client garanteix la possibilitat d’accés del personal de l’empresa de manteniment a la 
totalitat de la instal·lació per realitzar les tasques previstes i vetllarà per la conservació de les servituds 
de pas, si n’hi ha. 
 
DESENA.- L’empresa de manteniment facilitarà atenció telefònica al client, dintre de l’horari laboral, per 
resoldre consultes relacionades amb el funcionament de la instal·lació solar 
 
ONZENA.- Ambdues parts contractants se sotmetran a un arbitratge d’equitat en cas de sorgir 
diferències en la interpretació d’aquest contracte i dels documents que en puguin formar part, segons el 
que estableix la llei. 
 


                                                           
3 Al present contracte s’adjuntarà obligatòriament un pla de manteniment adaptat a les característiques concretes 
de la instal·lació. El Pla de manteniment serà elaborat per l’empresa de manteniment, seguint les indicacions del 
Manual d’ús i manteniment de la instal·lació i detallarà les comprovacions i operacions que s’han de dur a terme a 
cada visita i les dades que cal anotar.  
 
4 La instrucció tècnica IT 3.4.3. del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis – RITE (Reial decret 
1027/2007) estableix l’obligatorietat de mesurar i registrar la producció energètica real de les instal·lacions solars 
amb una superfície de captació superior a 20 m²  i de realitzar un balanç anual de resultats per a comprovar que 
s’assoleix la contribució solar mínima exigida. 
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Si, a causa de qualsevol circumstància, alguna de les parts presentés alguna qüestió davant dels Tribunals 
de Justícia, ambdues parts se sotmetran als de Barcelona amb renúncia al propi fur. 
 
 
 
 
I en prova de conformitat, signen aquest contracte per duplicat a ......................, ........ de ................... 
de ............... 
 
 
 
 
Per al client          Per a l’empresa de manteniment 
 
 
Signatura i segell:    Signatura i segell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms:    Nom i cognoms 
NIF:    NIF: 
 
 
 
       
 
 
 
 








Data d'actualització: 09/12/2011 1/2


Núm. procediment: Data de validació:


Adreça: Ús de l'edifici:


Promotor: Projectista:


Director d'obra: Instal·lador:


Nom ECA: Nom inspector:


Defecte Correcte D. greu D. lleu


1. DOCUMENTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
1 Projecte executiu de la instal·lació (signat pel director d'obra) Greu G


2 Contracte de manteniment per a 2 anys prorrogable automàticament (signat pel titular i l'empresa mantenidora) Greu G


3 Garanties de la instal·lació per a 2 anys i dels equips pel període del fabricant (signades per l'instal·lador) Greu G


4 Instruccions d'ús de la instal·lació, pel l'usuari Greu G


5 Manual d'ús i manteniment de la instal·lació Greu G


6 Certificat final d'obra segons model AEB (signat pel director d'obra o instal·lador, en cas de < 7,1 m²) Greu G


2. EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ Defecte Correcte D. greu D. lleu


2.1. Sistema de captació
7 Marca i model dels captadors instal·lats Greu G


8 Quantitat i connexió dels captadors solars Greu G


9 Vàlvules de tall a l'entrada i sortida de cada bateria, aptes per a temperatures de fins a 185 ºC. Greu G
ref.1 Temp. màx. capt. (ºC): < Temp màx vàlvules tall (ºC):


10 Estanquitat de les connexions dels captadors Greu G


11 Fixacions de les estructures metàl·liques dels captadors Greu G


12 Connexió a terra de les estructures metàl·liques dels captadors Lleu G


13 Separació entre files de captadors 2 x H obstacle = dist. mín. (m) < dist. capt. (m): (1) * G L
ref.2 dist. capt. (m):


14 Distància entre obstacles i captadors dist. obst. (m): (1) * G L
dist. obst. (m):


15 Gruix de l'aïllament de les canonades exteriors  (35 mm, si Ø ≤ 35 mm i 40 mm, si 35 < Ø ≤ 60 mm) (1) * G L


16 Protecció de l'aïllament de les canonades exteriors (1) * G L


17 Purgador a cada grup de captadors amb vàlvula de tall apta per a temperatures de fins a 185 ºC Greu * G L
Temp. màx. purgador (ºC):


18 Potència de l'element de dissipació d'energia Pot. mín. (kW): Pot. dissap. (kW) (3) * G L


ref.3 19 Sonda de temperatura o radiació al camp de captadors Greu G


2.2. Local tècnic
1) Etiquetatge


20 Plafó amb esquema de principi de la instal·lació Greu G


21 Etiquetatge d'identificació de les canonades Lleu L


22 Còpia del manual d'ús i manteniment de la instal·lació Greu G


2) Elements de mesura i control
23 Existència d'elements de mesura de temperatura al retorn i impulsió del camp de captació Lleu L


24 Instal·lació de cabalímetre per grups de bombeig (2)


25 Instal·lació de manòmetre a cada circuit Greu


26 Existència d'un sistema de mesura de l'energia entregada pel sistema solar. Greu G


3) Sistemes de protecció
27 Circuit: Pressió [bar] Greu G


ref.4.1 Circuit: Pressió [bar]
ref.4.2 Circuit: Pressió [bar]


28 Conducció de les vàlvules de seguretat i buidatge a un dipòsit (només per a circuits amb líquid no sanitari) Greu G


29 Greu G
Circuit: T. i P. màx: Volum:
Circuit: T. i P. màx: Volum:
Circuit: T. i P. màx: Volum:


30 Grau protecció líquid termòfor (només si protegeix contra gelades) Temp. (ºC): Greu G
ref. 5 Temp. mín. congelació (propilenglicol) -15 ºC


4) Sistemes de bombeig
31 Temperatura i pressió màximes i fluids admesos per les bombes Greu G


Circuit: 110 ºC < T. màx. (ºC) P. màx. (bar)


Circuit: 110 ºC < T. màx. (ºC) P. màx. (bar)


32 Bombes dobles en circuits primari i secundari (per a instal·lacions > 50 m² de superfície útil de captació) Greu G


33 Cabal dels sistemes de bombeig i correspondència amb els del certificat final (4) * G L
Circuit: Cabals (l/h):


Circuit: Cabals (l/h):


5) Sistemes bescanviadors
34 Capacitat de bescanvi


1). (Bescanviadors interns) Relació superfície útil de bescanvi i superfície útil de captació no inferior a 0,15 Greu G
Sup. (m²): Relació (-):


2). (Bescanviadors externs) Potència calorífica de bescanvi  > 500 W / m² útil de captació solar instal·lat Greu G
Sup. (m²): Potència (W):


35 Temperatures i pressions màximes dels bescanviadors Greu G
T. màx. (ºC): P. màx. (bar):


FITXA D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA


Vàlvula de seguretat a cada circuit i pressió 
de taratge.


Vas d'expansió a cada circuit tancat amb característiques adients
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Defecte Correcte D. greu D. lleu


6) Sistema d'acumulació centralitzat (només per a aquesta tipologia)
36 Volum, pressió i temperatures màximes de l'acumulació Greu G


Volum (l): T. màx. (ºC) P. màx. (bar):


37 Sonda de temperatura ubicada al terç inferior de l'altura de l'acumulador (5) * G L


7) Sistema de canonades i aïllaments
38 Estanquitat de les connexions dels elements del local tècnic Greu G


39 Sistema de càrrega a cada circuit tancat (no està permesa la connexió física entre primari solar i la xarxa) Greu G


40 Gruix dels aïllaments de les canonades interiors: (25 mm, si ∅ δ 35 µµ ι 30µµ, σι 35 < ∅ δ 60 µµ) (1) * G L


8) Sistema de control
41 Compliment de paràmetres mínims de comandament (segons la Guia d'inspecció) (6) G L


9) Instal·lació elèctrica
42 Proteccions elèctriques dels elements del local tècnic Greu G


43 Línies per a enllumenat, enllumenat d'emergència i força. Protecció contra contactes directes i indirectes. (1) G L


10) Sistema d'energia auxiliar
44 Aportació adequada de l’energia auxiliar. Greu G


45 Limitació de la temperatura màxima de servei d'ACS. (T. ACS < 60 ºC) Greu G


2.3. Sistema de distribució (només per a instal·lacions amb sistema de distribució de l'energia solar)
1) Requeriments generals


46 Comptador d'energia aportada a un habitatge com a mínim. Greu G


47 Registre per a la instal·lació d’un comptador d’energia a l’exterior dels habitatges. Greu G


48 Sistema d'energia auxiliar individual instantani modulant per temperatura (només si existeix) Greu G


49 Gruix dels aïllaments de les canonades interiors: (25 mm, si ∅ δ 35 µµ ι 30µµ, σι 35 < ∅ δ 60 µµ) (1) * G L


2) Requeriments particulars
Acumulació central 50 Elements de mesura del consum d'ACS per veí Greu G


Acumulació individual 51 El volum total i les característiques dels acumuladors solars coincideixen amb el certificat final Greu G
S/ certificat final Volum (l): T. màx. (ºC): P. màx. (bar):


instal·lat Volum (l): T. màx. (ºC) P. màx. (bar):


52 Capacitat de bescanvi
(Bescanviadors interns) Relació superfície útil de bescanvi i superfície útil de captació no inferior a 0,15 Greu G


Sup. (m²): Relació (-):


53 Sistema de regulació individual (segons la Guia d'inspecció) (1) * G L


54 Limitació de la temperatura màxima de servei d'ACS (T. ACS < 60 ºC). (1) * G L


3. PROVES DE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ Defecte Correcte D. greu D. lleu


1) Proves de funcionament (activació de la bomba per)
Control per diferenciaa) T. captació (ºC): T. acumul. (ºC): T. increment (ºC): Greu G


Control per radiació b) Valor arrencada (W/m²): Valor actual (W/m²):


2) Protecció contra glaçades
Control per recirculaca) T. arrencada (ºC): T. parada o histèresi (ºC): Greu G


Altres sistemes b) T. A (ºC): T. B (ºC): T. C (ºC): Greu G


3) Protecció sobreescalfaments T. arrencada (ºC): T. parada o histèresi (ºC): Greu G


4. OBSERVACIONS


El resultat de la inspecció de la instal·lació d'energia solar és de                defectes LLEUS i                defectes GREUS.


Nom i signatura del tècnic d'EIC Segell de l'empresa col·laboradora amb l'Administració


(1) Defecte GREU si el requeriment s’incompleix de manera generalitzada. LLEU si s'incompleix de manera puntual.
(2) Defecte GREU si no es disposa de purgador per bateria, o si el purgador automàtic no disposa de clau de tall, o si la té però es troba oberta.
(3) Defecte GREU si potència del dissipador entre 80% < pot. < 90% de la potència de captació en condicions esmentades. LLEU si pot. < 80% 
(4) Defecte GREU si el cabal (dQ) divergeix en més d’un 20% del cabal projectat. LLEU si diferència 10% < dQ < 20%.
(5) Defecte GREU si no es disposa de cap sonda i el control és del tipus diferencial, o si la sonda està mal ubicada.
(6) Defecte GREU si els paràmetres són diferents dels indicats a la Guia d'inspecció
* En cas de defecte, cal indicar si es tracta de GREU o LLEU.
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Fitxa Executiu







				FITXA INDICADORS ENERGÈTICS PROJECTE EXECUTIU(1)



				La present fitxa actualitza/modifica informació respecte fitxes aportades prèviament referents al projecte executiu?



				1. DADES GENERALS DEL PROJECTE



								Títol projecte:



								Número expedient AEB:												Data:



								Emplaçament:												Districte:						<desplegable>



								Ús de l'edifici:						<desplegable>						Gestor de l'equipament:						<desplegable>



								Residencial/Terciari:												Indicar altres:



								Promotor:												Equip Redactor:



								Representant Promotor:												Representant E. Redactor:



								Tipus d'actuació:						<desplegable>						Ampliació de l'edifici:						<desplegable>



								Nº edificis independents(2):



								Sup. Útil:								m2				Sup. Construïda:								m2



								Li són d'aplicació al projecte el Requeriments d'Autosuficiència Energètica?												 



				2. CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA EN FASE DE PROJECTE(3)



								Software utilitzat:						<desplegable>						Sup. Habitable:								m2



								Indicar altres:												Codi Registre ICAEN:



						2.1 Indicador Energia Primària No Renovable



								Qualificació(4):						<desplegable>						Consum:								kWh/(m2·any)



						2.2 Indicadors Demanda Energètica



								CALEFACCIÓ												REFRIGERACIÓ



								Qualificació(4):						<desplegable>						Qualificació(4):						<desplegable>



								Valor Demanda:								kWh/(m2·any)				Valor Demanda:								kWh/(m2·any)



				3. GENERACIÓ TÈRMICA (ACS I CALEFACCIÓ)



						3.1 Solar Tèrmica



								Normativa d'aplicació(5):						<desplegable>						Demanda diària ACS(6):								l/d



								Instal·lació plaques ST:						<desplegable>						Contribució mín. ST(6):								%



								Sup. Captació:								m2				Cobertura Renovable:								%



								Aportació E. Renovable:								kWh/any				Pressupost Instal·lació(7):								€



						3.2 Bombes de Calor



								Sistema 1



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 2



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 3



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, utilitzar la pestanya BdC Addicionals



						3.3 Xarxes de Calor (Districlima, Ecoenergies)



								Aportació E. Renovable:								kWh/any				Cobertura renovable:								%



						3.4 Biomassa



								Aportació E. Renovable:								kWh/any				Potència instal·lació:								kW









				4. GENERACIÓ ELÈCTRICA



						4.1 Fotovoltaica(10)



								Envolupant útil disponible(11):						<desplegable>						Instal·lació panells FV:						<desplegable>



								Potència pic prevista:								kWp				Potència pic OMA:								kWp



								Aportació E. Renovable:								kWh/any				Pressupost Instal·lació(7):								€



								Camp fotovoltaic 1



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 1:								kWp



								Rendiment panell(12):								%				Pot. nominal Camp 1:								kWn



								Azimut panells(13):								º				Inclinació dels panells(14):								º



								Sup. captació Camp 1:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 2



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 2:								kWp



								Rendiment panell(12):								%				Pot. nominal Camp 2:								kWn



								Azimut panells(13):								º				Inclinació dels panells(14):								º



								Sup. captació Camp 2:								m2				Pèrdues per ombres:								%







								En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, utilitzar la pestanya FV Addicionals







						4.2 Estudi de potencialitat de generació fotovoltaica de zones de l'envolupant no explotades



								Envolupant útil disponible(11):						Sí, coberta						Previsió preinstal·lació(15):						<desplegable>



								Sup. útil coberta disponible:								m2				Sup. útil façana disponible:								m2



								Cost estimat FV coberta(16):								€				Cost estimat FV façana(16):								€



				5. MONITORATGE ENERGÈTIC



								Instal·lació monitoratge(17):						<desplegable>						Previsió BMS:						<desplegable>



								Tipus de monitoratge:						<desplegable>						Variables SENTILO(18):



								Pressupost Instal·lació:								€



				NOTES



				1		(1)		Els valors dels indicadors complimentats en aquesta fitxa hauran de ser coherents amb el contingut de la Separata d'Energia i la resta de documentació aportada. Cal verificar que, un cop complimentat el formulari, no hi hagi camps destacats en color vermell. En cas contrari, caldrà revisar i esmenar el contingut del projecte.



				2		(2)		En el cas que el projecte incorpori el disseny de més d'un edifici aïllat independent, caldrà omplir una fitxa per a cadascún d'aquests edificis.



				3		(3)		El promotor del projecte autoritza a l'AEB la consulta de les dades de la certificació energètica registrades a l'ICAEN.



				4		(4)		Les qualificacions dels indicadors han de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica definits en el Protocol d'Energia.



				5		(5)		Cal escollir la normativa que maximitzi la generació d'ACS produïda per la instal·lació Solar Tèrmica.



				6		(6)		Càlcul de la demanda total diària d'ACS i del percentatge mínim de cobertura amb plaques Solar Tèrmiques d'acord amb la normativa d'aplicació.



				7		(7)		El pressupost de la instal·lació ha d'incloure cost de material, subministrament i muntatge, posada en marxa, legalització i mesures de PRL. Queden exclosos d'aquest pressupost els equips de mesura i monitoratge.



				8		(8)		Es recomana que els sistemes de generació tèrmica que es disposin en els projectes disposin com a mínim d’un etiquetatge energètic A+.



				9		(9)		Per a que una bomba de calor sigui considerada com a font d'energia renovable ha d'oferir un SPF superior a 2,5. Per a la producció d'ACS, el SPF ha d'estar calculat a una temperatura de condensació:
              > 55°C, en ús residencial o en ús terciari sense acumulació
              > 65°C, en ús terciari amb acumulació



				10		(10)		La instal·lació fotovoltaica projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica definits en el Protocol d'Energia. Cal definir de forma independent les característiques individuals de cadascun dels camps fotovoltaics: agrupacions de mòduls fotovoltàics connectats a una escomesa elèctrica diferent o amb característiques diferents que afectin al rendiment específic, com el tipus de mòdul , inclinació i azimut.



				11		(11)		S'entén per envolupant útil disponible aquells elements de l'envolupant que no hagi estat ocupats en l'àmbit del projecte, que presentin un assoleiament suficient  i que tinguin la suficient capacitat portant per a la instal·lació dels panells fotovoltaics.



				12		(12)		A fi d'aprofitar el màxim la superfície construïda, els mòduls fotovoltaics instal·lats hauran de ser d'alt rendiment d'acord a la millor tecnologia disponible al mercat.



				13		(13)		L'azimut de la instal·lació s'haurà d'indicar considerant les següents referències: SUD=0°; EST=-90°; OEST=90°. 



				14		(14)		Inclinació dels panells respecte de l'horitzontal.



				15		(15)		En el cas que existeixi espai útil disponible a la coberta, es requereix contemplar una preinstal·lació per a una futura execució de plaques fotovoltaiques.



				16		(16)		Incorporar una previsió dels costos d'execució de la futura instal·lació FV.



				17		(17)		La instal·lació de monitoratge projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica definits en el Protocol d'Energia.



				18		(18)		Expressar el número de variables monitorades que s'envien a SENTILO, d'acord a l'última versió del Protocol d'Energia.







								Signat, Representant Equip Promotor del Projecte 												Signat, Tècnic/a Equip Redactor del Projecte 











								Sra./Sr. 												Sra./Sr. 

								12/31/99												12/31/99

































































































































































































































































































































































































&"Arial,Normal"&8Data d'actualització: 20/01/2021		&"Arial,Normal"&8&P/&N


SÍ

NO



BdC Addicionals









						Bombes de Calor Addicionals (*)



								(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Executiu



								Sistema 4



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 5



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 6



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 7



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 8



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 9



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 10



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(8):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(9):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C







						En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat



&"Arial,Normal"&8Data d'actualització: 05/06/2020		&"Arial,Normal"&8&P/&N




FV Addicionals









						Camps Fotovoltaics Addicionals (*)



								(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Executiu



								Camp fotovoltaic 3



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 3:								kWp



								Rendiment panell(12):								%				Pot. nominal Camp 3:								kWn



								Azimut panells(13):								º				Inclinació dels panells(14):								º



								Sup. captació Camp 3:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 4



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 4:								kWp



								Rendiment panell(12):								%				Pot. nominal Camp 4:								kWn



								Azimut panells(13):								º				Inclinació dels panells(14):								º



								Sup. captació Camp 4:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 5



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 5:								kWp



								Rendiment panell(12):								%				Pot. nominal Camp 5:								kWn



								Azimut panells(13):								º				Inclinació dels panells(14):								º



								Sup. captació Camp 5:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 6



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 6:								kWp



								Rendiment panell(12):								%				Pot. nominal Camp 6:								kWn



								Azimut panells(13):								º				Inclinació dels panells(14):								º



								Sup. captació Camp 6:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 7



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 7:								kWp



								Rendiment panell(12):								%				Pot. nominal Camp 7:								kWn



								Azimut panells(13):								º				Inclinació dels panells(14):								º



								Sup. captació Camp 7:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 8



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 8:								kWp



								Rendiment panell(12):								%				Pot. nominal Camp 8:								kWn



								Azimut panells(13):								º				Inclinació dels panells(14):								º



								Sup. captació Camp 8:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 9



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 9:								kWp



								Rendiment panell(12):								%				Pot. nominal Camp 9:								kWn



								Azimut panells(13):								º				Inclinació dels panells(14):								º



								Sup. captació Camp 9:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 10



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 10:								kWp



								Rendiment panell(12):								%				Pot. nominal Camp 10:								kWn



								Azimut panells(13):								º				Inclinació dels panells(14):								º



								Sup. captació Camp 10:								m2				Pèrdues per ombres:								%







						En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat
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Dades

		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>

		Biblioteca		Ciutat Vella		1		A		BdCA		Sí		Només Producció Renovable		Convencional		Districte de Ciutat Vella		No hi ha consum ACS		Sí		Sí, coberta		Obra nova		Sí		ACS		A+++		HULC

		Casal - Centre Cívic		Eixample		2		B		BdCG		No		Només Consums		Vidre-Vidre		Districte de l'Eixample		CTE DB-HE4		Sistema Alternatiu		Sí, façana		Gran Rehabilitació		L'equip redactor no coneix els objectius establerts en els RAE		Calefacció		A++		CYPETHERM HE Plus

		Caserna		Sants-Montjuïc		3		C		BdCH				Consums i Producció Renovable				Districte de Sants-Montjuïc		Decret d'Ecoeficiència				Sí, coberta i façana		Reforma		No		ACS i Calefacció		A+		SG SAVE

		Cultural		Les Corts		4		D		BdCS								Districte de Les Corts		Ordenança Medi Ambient				No								A		CE3X

		Docent		Sarrià-Sant Gervasi		5		E										Districte de Sarrià-Sant Gervasi														B		Altres

		Esportiu		Gràcia		6		F										Districte de Gràcia														C

		Habitatges		Horta-Guinardó		7		G										Districte de Horta-Guinardó														D

		Mercat		Nou Barris		8												Districte de Nou Barris														E

		Multiús		Sant Andreu		9												Districte de Sant Andreu														F

		Centre de Neteja		Sant Martí		10												Districte de Sant Martí														G

		Oficina																Gerència de Presidència i Economia

		Sanitari																Gerència de Recursos

		Social																Gerència de Drets Socials

		Altres																Gerència de Drets de Ciutadania

																		Gerència d'Ecologia Urbana

																		Gerència de Seguretat i Prevenció

																		Institut Municipal Barcelona Esports

																		Institut Municipal d’Educació de Barcelona

																		Institut Municipal de Mercats de Barcelona

																		Institut Municipal de Cultura de Barcelona

																		I. M. de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

																		Barcelona de Serveis Municipals, SA

																		Consorci d'Educació de Barcelona

																		Altres
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Versió 200318 
 


REQUERIMENTS INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAIQUES PER 


LA SEVA EXPLOTACIÓ 


 


 


La correcte recepció de les Instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica municipals (en 


endavant IESFV) per part de l’explotadora municipal TERSA per a la seva gestió 


integral òptima durant la seva vida útil té com a objectiu: 


 


- Recopilar aquella informació i documentació necessària i  


- Participar en el processos descrits en el present document. 


 


Aquest document recopila totes les implicacions de TERSA en totes les fases del 


projecte: 


 


1. FASE DE PROJECTE 


2. FASE D’EXECUCIÓ 


3. RECEPCIÓ I EXPLOTACIÓ 


 


 


 


1. FASE PROJECTE 


 


El PROMOTOR i la ENGINYERIA encarregada de la realització del projecte executiu 


s’han de posar en contacte amb TERSA per a coordinar les mesures de manteniment 


(preventiu i correctiu), neteja del camp fotovoltaic, monitorització i la implantació de 


les mesures de seguretat i salut necessàries per la correcte gestió integral de la IESFV. 


 


TERSA indicarà, segons les especificacions de cada projecte, les mesures necessàries 


que el projectista ha d’incloure en el projecte i en el pressupost d’execució, per poder 


realitzar la recepció de la IESFV. 


 


Aquestes mesures, específiques per cada projecte, seran, com a mínim, les següents: 


 


a. Prevenció de Riscos. TERSA i el seu Servei de Prevenció Aliè (en 


endavant SPA) indicaran els sistemes de seguretat i salut fixes 


necessaris, com poden ser escales de servei, línies de vida 


permanents, ancoratges, baranes,... i els criteris a tenir en compte 


per a la realització del manteniment futur. Es programarà una visita a 


camp amb el SPA de TERSA per tal de realitzar un informe previ amb 







 


 


les mesures requerides per la seva acceptació final. Aquest informe 


serà entregat al promotor i al projectista. 


 


b. Manteniment. El projectista ha de reflectir en el projecte executiu i 


garantir els accessos a totes les parts de la IESFV susceptibles de ser 


mantingudes: Estructures del camp fotovoltaic, acollaments de 


mòduls fotovoltaics i estructures, neteja del camp fotovoltaic,... S’han 


de definir els elements necessaris per dur a terme el manteniment i 


minimitzar impactes externs a la IESFV: Passarel·les, punts d’aigua en 


camp fotovoltaic, sistema anticoloms,...  


 


c. Legalització.  TERSA, com a titular de la gestió integral de la IESFV,  


coordinarà els tràmits necessaris per la seva legalització. TERSA 


indicarà al projectista, segons les característiques tècniques definides, 


els tràmits i documentació que la normativa vigent requereix. 


 


d. Monitorització. Coordinar amb l’Agencia d’Energia de Barcelona i 


TERSA la definició del sistema de monitoratge amb l’objectiu de 


mesurar la generació neta de la IESFV i, en cas d’IESFV 


d’AUTOGENERACIÓ, el grau d’autogeneració de l’edifici. Les variables 


a monitoritzar són: 


 


i. Generació neta de la IESFV 


ii. Subministrament edifici (per casos d’IESFV d’AUTOGENERACIÓ 


amb o sense acumulació) 


iii. Excedents injectats a xarxa (per casos d’IESFV 


d’AUTOGENERACIÓ) 


iv. IESFV d’AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides: 


1. Tensió i corrent del camp de bateries. 


2. Càrrega i descàrrega del camp de bateries. 


 


 


2. FASE EXECUCIÓ.  


 


El PROMOTOR i la DIRECCIÓ D’OBRA han d’avisar a TERSA per revisar les mesures 


implantades a la Fase Projecte per a la seva aprovació. 


 


 


3. FASE RECEPCIÓ I EXPLOTACIÓ 


 


La recepció de les IESFV municipals per part de l’explotadora TERSA, i en compliment 


de l’encàrrec de gestió amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència d’Energia de 


Barcelona o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, requereix la presentació de la següent 


documentació allà on apliqui:    







 


 


 


1. Resum principals dades característiques de la instal·lació (tipus d’instal·lació, 


característiques camp fotovoltaic, característiques inversors, 


característiques emmagatzematge,... ) 


 


2. Persones de contacte (nom, telèfon, correu electrònic, direcció postal) 


relacionats amb la IESFV.  


 


a. PROMOTOR. 


b. DIRECCIÓ D’OBRA. 


c. INSTAL·LADOR. 


d. Persona contacte de l’edifici a on s’ubica la IESFV. 


e. PROVEÏDORS dels principals diferents equips instal·lats que 


conformen la IESFV: Panells fotovoltaics, inversors, reguladors, 


bateries, estructura, equips de monitoratge i comptador fiscal. 


 


3. Documentació de projecte. 


 


a. Projecte As-Built - PE. Actualització de la memòria, si escau, amb les 


dades reals instal·lades.  


b. Plànols As-Built actualitzats. 


c. Memòria As-Built arquitectura sistema monitorització. 


d. Reportatge fotogràfic fase muntatge camp fotovoltaic. 


 


Nota: Tota la documentació ha d’estar degudament signada. 


Nota 2: El projecte i plànols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció 


General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI). 


Nota 3: S’entregaran els documents en format editable (projecte i plànols en 


CAD) 


 


4. Documentació administrativa. 


 


a. Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió – CIEBT 


b. Declaració Responsable - DR 


c. Certificat de Direcció i Acabament d’Obra – CFO 


d. Certificat de l’instal·lador 


e. Declaració tècnic competent que signa PE i CFO si no es visa. 


f. Formulari oficial de legalització per obtenció del RITSIC. 


g. Formulari oficial de legalització per obtenció de l’Autorització 


d’Explotació Definitiva. 


h. Documentació corresponent a les trameses vàries durant el procés 


de construcció davant Endesa Distribución Elèctrica (EDE), Direcció 


General d’Energia i Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI) i aquella 


documentació legal relativa a la tramesa corresponent per la 







 


 


legalització de la IESFV davant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) 


o l’Organisme de Control Autoritzat (OCA). 


i. Certificat de la instal·lació dels sistemes de Seguretat i Salut 


j. Certificat per titulat competent de l’increment de càrrega, solidesa i 


estabilitat del camp fotovoltaic sobre teulada, façana o estructura 


auxiliar 


k. Certificat o conformitat que teulada on s’ubica el camp fotovoltaic és 


transitable 


l. Document de cessió de garantia a TERSA dels principals elements 


instal·lats i de la construcció de l’obra: 


i. Garantia de l’obra: Especificar durada de la garantia i data 


que entrarà en vigor a la recepció de la mateixa pel promotor. 


Especificar procediment per exercir la garantia. 


ii. Garantia dels principals equips: Especificar pels principals 


equips data de factura, número de factura, proveïdor i 


procediment per exercir la garantia. 


 


5. Documentació tècnica. Certificats emesos pels fabricants dels següents 


equips: 


 


a. Mòduls fotovoltaics.  


b. Inversors de potència: Certificats compatibilitat electromagnètica, 


aïllament galvànic, proteccions i altres.  


c. Controladors de càrrega. 


d. Bateries. 


e. Estructura component del camp fotovoltaic. 


f. Equips de monitoratge. 


g. Instal·lació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...). 


h. Equips de mesura homologats: Documents de parametrització 


(Incloure mòdem de telemesura si escau). 


i. Altres: Displays, analitzadors de xarxa, elements de seguretat i 


salut,... 


 


6. Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en 


marxa  


 


7. Altres: 


 


a. Aplicació protocol de seguretat de Bombers de Barcelona (fitxa 1.12 


data 08/11/2016 (R1)).  


b. Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa 


elèctrica: Manual de funcionament per la qual ha estat dissenyada la 


instal·lació 


i. Descripció instal·lació 







 


 


ii. Funcionament instal·lació: Configuració de disseny, càrregues 


d’igualació, modificació de paràmetres,... 


iii. Possibles incidències i actuacions 


 


Els següents documents es requereixen una còpia a obra: 


 


a. Esquema unifilar plastificat  


b. Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa elèctrica: 


Manual de funcionament per la qual ha estat dissenyada la instal·lació 


 


 


Altres condicionants per la recepció definitiva de les IESFV municipals.- 


 


La recepció i cessió definitiva dels drets d’explotació de la IESFV a favor de TERSA es 


formalitzarà entre aquesta i el PROMOTOR amb la formalització de l’acord d’adhesió a 


l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència d’Energia de Barcelona o 


l’Àrea Metropolitana de Barcelona a TERSA i els condicionants allà descrits.  








GUIA AS BUILT PLA TERRATS
obra:                                                                                                                                      Data:
DOCUMENT 1


1. Memòria  i annexos.


1.1.  Memòria.


1.1.1.               Objecte i abast del projecte As-Built.
1.1.2.               Antecedents i dades generals de l’obra.( Resum principals dades característiques de la instal·lació 
(instal·lació d'autogeneració, potencia pic camp fotovoltaic, potencia nominal, capacitat d'acumulació,...)
1.1.3.               Documents que integren l’As-Built.(ha d’incloure tota la documentació del projecte executiu)
Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital.
Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General dFEnergia, Mines i Seguretat 
Industrial (DGEMSI).


1.1.4.               Actes de replanteig i recepció.
1.1.5.               Persones de contacte  de l’equipament, i empreses contractistes i sotscontractistes (telèfon i email)


1.2.  Annexos a la Memòria. 


Desenvolupen la informació continguda als diferents apartats de la memòria i inclouen de manera no limitant els
següents:


1.2.1.     As Built monitoratge plataforma Sentilo
1.2.2.     As Built equips de mesura
1.2.3.     Documentació administrativa
1.2.3.1.         Certificat d'Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió - CIEBT (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial 
DGEMSI)


1.2.3.2.         Certificat de Direcció i Acabament d'obra - CFO (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI)


1.2.3.3.         Certificat de l'instal·lador (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI)
1.2.3.4.         Formularis oficials de legalització (Original signat - 1 copia en fp - Formats oficials DGEMSI)
1.2.3.5.         Documentació corresponent a les trameses varies durant el procés de construcció davant Endesa 
Distribución Electrica, Direcció General d'Energia i Mines i Seguretat Industrial i aquella documentació legal relativa a 
la tramesa corresponent per la legalització de la IESFV davant l'Oficina de Gestió Empresarial o l'Organisme de 
Control Autoritzat. (Original - 1 copia en fe)
1.2.3.6.         Certificat de la instal·lació dels sistemes de Seguretat i Salut (Original signat - 1 copia en fp)
1.2.3.7.         Certificat per titulat competent de l'increment de carrega, solidesa i estabilitat del camp fotovoltaic sobre 
teulada, façana o estructura auxiliar (Original signat - 1 copia en fp)
1.2.3.8.         Certificat o conformitat que teulada on s'ubica el camp fotovoltaic és transitable (Original signat - 1 copia en 
fp)
1.2.3.9.         Document de cessió de garantia a TERSA dels principals elements instal·lats i de l'obra (Original signat - 1 
copia en fp - Format TERSA)
1.2.3.10.      Garantia de l'obra: Especificar durada de la garantia que entrarà en vigor des de la posada en marxa de la 
IESFV i procediment per exercir la garantia.
1.2.3.11.      Garantia dels principals equips: Especificar per cada equip (mòduls fotovoltaics, inversors de potencia, 
controladors de carrega, bateries, estructures, equips de monitoratge, equips de mesura homologats, mòdems de 
telemesura,...) data de factura, número de factura, proveïdor i procediment per exercir la garantia.


1.2.4.     Documentació  tècnica.  Certificats  emesos  pels  fabricants  dels  següents equips:
1.2.4.1.         Mòduls fotovoltaics.


1.2.4.2.         Inversors  de  potencia:  Certificats  compatibilitat  electromagnètica, aïllament galvànic, proteccions i altres.


1.2.4.3.         Controladors de carrega.
1.2.4.4.         Bateries.
1.2.4.5.         Estructura component del camp fotovoltaic.
1.2.4.6.         Equips de monitoratge.
1.2.4.7.         Instal·lació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...).
1.2.4.8.        Equips de mesura homologats: Documents de parametrització (Incloure modem de telemesura si
escau).
1.2.4.9.         Altres: Displays, analitzadors de xarxa,...


1.2.5.    Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en marxa (Original - 1 copia en fp -
Format TERSA). Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en marxa (Original - 1
copia en fp - Format TERSA).
1.2.6.     Documentació equips i IESFV


1.2.6.1.        Fitxes tecniques i manuals d'ús i manteniment dels equips especificats en l'apartat 1.2.3. Documentació
tecnica
1.2.6.2.        Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa electrica: Manual de funcionament
per la qual ha estat dissenyada la instal·lació.
1.2.6.3.         Descripció instal·lació


1.2.6.4.         Funcionament instal·lació: Configuració de disseny, carregues d'igualació, modificació de parametres,...


1.2.6.5.         Possibles incidencies i actuacions


Nota: Documentació a entregar en fe.







1.2.7.     Reportatge Fotogràfic.


DOCUMENT 2


2.      Plànols. 


En general i com a norma, es presentaran indexats els mateixos plànols inclosos al projecte executiu, tal i com s’han
construït a la realitat tot indicant a la nomenclatura que es tracten de plànols AS BUILT. 


També haurà d’incloure tots aquells plànols que tot i no estar inclosos al projecte executiu, han esdevingut necessaris
per a la construcció del mateix i validats per la D.O.


Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital.
Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General dFEnergia, Mines i Seguretat 
Industrial (DGEMSI).


DOCUMENT 3


3.      Manual d’ús i manteniment.
En aquest document s’ha de fer constar els elements de la instal·lació i les interaccions. S’espera d’aquest document
que una persona de manteniment que no conegui la instal·lació la pugui desconnectar i reiniciar-la davant alguna
eventualitat.
També en aquelles instal·lacions que siguin molt particulars es farà una guia amb fotografies del muntatge i
desmuntatge de l’estructura de mòduls perquè el mantenidor pugui disposar de la informació. Aquest criteri el marcarà
el Promotor. 


DOCUMENT 4


4.      Control de Qualitat Extern


S’ha d’incloure l’informe de generat pel control de qualitat extern facilitat per BIMSA, així com les respostes per part de
la D.O. Totes les incidències han de quedar respostes i tancades, acreditades en la seva totalitat per mitjà d’un
informe de la D.O.
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REQUERIMENTS INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAIQUES PER LA SEVA EXPLOTACIÓ





La correcte recepció de les Instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica municipals (en endavant IESFV) per part de l’explotadora municipal TERSA per a la seva gestió integral òptima durant la seva vida útil té com a objectiu:



· Recopilar aquella informació i documentació necessària i 

· Participar en el processos descrits en el present document.



Aquest document recopila totes les implicacions de TERSA en totes les fases del projecte:



1. FASE DE PROJECTE

2. FASE D’EXECUCIÓ

3. RECEPCIÓ I EXPLOTACIÓ







1. FASE PROJECTE



El PROMOTOR i la ENGINYERIA encarregada de la realització del projecte executiu s’han de posar en contacte amb TERSA per a coordinar les mesures de manteniment (preventiu i correctiu), neteja del camp fotovoltaic, monitorització i la implantació de les mesures de seguretat i salut necessàries per la correcte gestió integral de la IESFV.



TERSA indicarà, segons les especificacions de cada projecte, les mesures necessàries que el projectista ha d’incloure en el projecte i en el pressupost d’execució, per poder realitzar la recepció de la IESFV.



Aquestes mesures, específiques per cada projecte, seran, com a mínim, les següents:



a. Prevenció de Riscos. TERSA i el seu Servei de Prevenció Aliè (en endavant SPA) indicaran els sistemes de seguretat i salut fixes necessaris, com poden ser escales de servei, línies de vida permanents, ancoratges, baranes,... i els criteris a tenir en compte per a la realització del manteniment futur. Es programarà una visita a camp amb el SPA de TERSA per tal de realitzar un informe previ amb les mesures requerides per la seva acceptació final. Aquest informe serà entregat al promotor i al projectista.



b. Manteniment. El projectista ha de reflectir en el projecte executiu i garantir els accessos a totes les parts de la IESFV susceptibles de ser mantingudes: Estructures del camp fotovoltaic, acollaments de mòduls fotovoltaics i estructures, neteja del camp fotovoltaic,... S’han de definir els elements necessaris per dur a terme el manteniment i minimitzar impactes externs a la IESFV: Passarel·les, punts d’aigua en camp fotovoltaic, sistema anticoloms,... 



c. Legalització.  TERSA, com a titular de la gestió integral de la IESFV,  coordinarà els tràmits necessaris per la seva legalització. TERSA indicarà al projectista, segons les característiques tècniques definides, els tràmits i documentació que la normativa vigent requereix.



d. Monitorització. Coordinar amb l’Agencia d’Energia de Barcelona i TERSA la definició del sistema de monitoratge amb l’objectiu de mesurar la generació neta de la IESFV i, en cas d’IESFV d’AUTOGENERACIÓ, el grau d’autogeneració de l’edifici. Les variables a monitoritzar són:



i. Generació neta de la IESFV

ii. Subministrament edifici (per casos d’IESFV d’AUTOGENERACIÓ amb o sense acumulació)

iii. Excedents injectats a xarxa (per casos d’IESFV d’AUTOGENERACIÓ)

iv. IESFV d’AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides:

1. Tensió i corrent del camp de bateries.

2. Càrrega i descàrrega del camp de bateries.





2. FASE EXECUCIÓ. 



El PROMOTOR i la DIRECCIÓ D’OBRA han d’avisar a TERSA per revisar les mesures implantades a la Fase Projecte per a la seva aprovació.





3. FASE RECEPCIÓ I EXPLOTACIÓ



La recepció de les IESFV municipals per part de l’explotadora TERSA, i en compliment de l’encàrrec de gestió amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència d’Energia de Barcelona o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, requereix la presentació de la següent documentació allà on apliqui:   



1. Resum principals dades característiques de la instal·lació (tipus d’instal·lació, característiques camp fotovoltaic, característiques inversors, característiques emmagatzematge,... )



2. Persones de contacte (nom, telèfon, correu electrònic, direcció postal) relacionats amb la IESFV. 



a. PROMOTOR.

b. DIRECCIÓ D’OBRA.

c. INSTAL·LADOR.

d. Persona contacte de l’edifici a on s’ubica la IESFV.

e. PROVEÏDORS dels principals diferents equips instal·lats que conformen la IESFV: Panells fotovoltaics, inversors, reguladors, bateries, estructura, equips de monitoratge i comptador fiscal.



3. Documentació de projecte.



a. Projecte As-Built - PE. Actualització de la memòria, si escau, amb les dades reals instal·lades. 

b. Plànols As-Built actualitzats.

c. Memòria As-Built arquitectura sistema monitorització.

d. Reportatge fotogràfic fase muntatge camp fotovoltaic.



Nota: Tota la documentació ha d’estar degudament signada.

Nota 2: El projecte i plànols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI).

Nota 3: S’entregaran els documents en format editable (projecte i plànols en CAD)



4. Documentació administrativa.



a. Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió – CIEBT

b. Declaració Responsable - DR

c. Certificat de Direcció i Acabament d’Obra – CFO

d. Certificat de l’instal·lador

e. Declaració tècnic competent que signa PE i CFO si no es visa.

f. Formulari oficial de legalització per obtenció del RITSIC.

g. Formulari oficial de legalització per obtenció de l’Autorització d’Explotació Definitiva.

h. Documentació corresponent a les trameses vàries durant el procés de construcció davant Endesa Distribución Elèctrica (EDE), Direcció General d’Energia i Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI) i aquella documentació legal relativa a la tramesa corresponent per la legalització de la IESFV davant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) o l’Organisme de Control Autoritzat (OCA).

i. Certificat de la instal·lació dels sistemes de Seguretat i Salut

j. Certificat per titulat competent de l’increment de càrrega, solidesa i estabilitat del camp fotovoltaic sobre teulada, façana o estructura auxiliar

k. Certificat o conformitat que teulada on s’ubica el camp fotovoltaic és transitable

l. Document de cessió de garantia a TERSA dels principals elements instal·lats i de la construcció de l’obra:

i. Garantia de l’obra: Especificar durada de la garantia i data que entrarà en vigor a la recepció de la mateixa pel promotor. Especificar procediment per exercir la garantia.

ii. Garantia dels principals equips: Especificar pels principals equips data de factura, número de factura, proveïdor i procediment per exercir la garantia.



5. Documentació tècnica. Certificats emesos pels fabricants dels següents equips:



a. Mòduls fotovoltaics. 

b. Inversors de potència: Certificats compatibilitat electromagnètica, aïllament galvànic, proteccions i altres. 

c. Controladors de càrrega.

d. Bateries.

e. Estructura component del camp fotovoltaic.

f. Equips de monitoratge.

g. Instal·lació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...).

h. Equips de mesura homologats: Documents de parametrització (Incloure mòdem de telemesura si escau).

i. Altres: Displays, analitzadors de xarxa, elements de seguretat i salut,...



6. Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en marxa 



7. Altres:



a. Aplicació protocol de seguretat de Bombers de Barcelona (fitxa 1.12 data 08/11/2016 (R1)). 

b. Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa elèctrica: Manual de funcionament per la qual ha estat dissenyada la instal·lació

i. Descripció instal·lació

ii. Funcionament instal·lació: Configuració de disseny, càrregues d’igualació, modificació de paràmetres,...

iii. Possibles incidències i actuacions



Els següents documents es requereixen una còpia a obra:



a. Esquema unifilar plastificat 

b. Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa elèctrica: Manual de funcionament per la qual ha estat dissenyada la instal·lació





Altres condicionants per la recepció definitiva de les IESFV municipals.-



La recepció i cessió definitiva dels drets d’explotació de la IESFV a favor de TERSA es formalitzarà entre aquesta i el PROMOTOR amb la formalització de l’acord d’adhesió a l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència d’Energia de Barcelona o l’Àrea Metropolitana de Barcelona a TERSA i els condicionants allà descrits. 
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C.I. INTRODUCCIÓ 


El present Annex estableix un recull de les eines necessàries que permeten afrontar les diferents entregues 


documentals amb garanties. Inclou un recull de fitxes i plantilles dels documents de treball que els equips 


redactors i els òrgans promotors hauran d’utilitzar en els corresponents passis per a les avaluacions dels 


projectes. 


La funció de la documentació recollida en el present annex està orientada homogeneïtzar els continguts i la 


qualitat dels projectes municipals en matèria d’energia. De forma concreta, s’inclou: 


- Fitxes d’indicadors energètics dels projectes 


- Plantilles de suport als òrgans promotors 


- Plantilles de suport als equips redactors 


Finalment, s’incorporen a títol consultiu els nous models d’informes que l’AEB utilitzarà per resoldre els 


expedients en cadascuna de les fases del projecte/obra. 
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C.II. PLANTILLES DOCUMENTALS 


El present apartat recull el conjunt de plantilles dels diferents documents complementaris que és necessari 


aportar en les entregues de les respectives etapes del projecte/obra. Els diferents documents que s’adjunten a 


continuació estan degudament requerits en els llistats de documentació a aportar definits en la memòria del 


Protocol d’Energia. 


Els arxius editables de totes les plantilles documentals estan també disponibles per a la seva descàrrega i 


corresponent emplenament. 


C.II.1. Fitxes d’indicadors energètics 


Les fitxes d’indicadors energètics són fulls de càlcul que sintetitzen les diferents variables energètiques del 


projecte. Aquestes fitxes permeten a tots els actors implicats en el projecte visualitzar de forma àgil aquestes 


variables en les diferents fases de projecte/obra. 


El present apartat incorpora les fitxes que caldrà aportar en cadascuna de les diferents entregues 


documentals. Aquestes fitxes tenen continguts independents entre sí i caldrà incloure-les de forma adient en la 


corresponent entrega documental en funció de l’etapa del projecte/obra: 


- Fitxa d’indicadors energètics del projecte bàsic 


- Fitxa d’indicadors energètics del projecte executiu 


- Fitxa d’indicadors energètics de la recepció parcial 


Els documents referits s’adjunten a continuació. 







La present fitxa actualitza/modifica informació respecte fitxes aportades prèviament referents al projecte bàsic?


1. DADES GENERALS DEL PROJECTE


m2 m2


2. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA


3. GENERACIÓ TÈRMICA (ACS I CALEFACCIÓ)


3.1 Solar Tèrmica


l/d


%


m2 %


kWh/any €


3.2 Bombes de Calor


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


3.3 Xarxes de Calor (Districlima, Ecoenergies)


kWh/any %


3.4 Biomassa


kWh/any kW


Aportació E. Renovable: Cobertura renovable:


Aportació E. Renovable: Potència instalꞏlació


Instalꞏlació plaques ST: Contribució mín. ST(4):


Cobertura Renovable:


Sistema 3


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


Acumulació ACS?


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 1


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 2


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Potència màx. ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


FITXA INDICADORS ENERGÈTICS PROJECTE BÀSIC(1)


Sup. Útil:


Districte: <desplegable>


Sup. Construïda:


Emplaçament:


Data:


<desplegable>Gestor de l'equipament:


Promotor:


Títol projecte:


Número expedient AEB:


<desplegable>


<desplegable>


Nº edificis independents(2):


Tipus d'actuació: <desplegable> Ampliació de l'edifici: <desplegable>


 


<desplegable>


Sup. Captació:


Acumulació ACS?


SPF per Calefacció(7):


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Aportació E. Renovable: Pressupost Instalꞏlació(5):


Normativa d'aplicació(3): Demanda diària ACS(4):


Residencial/Terciari: Indicar altres:


Ús de l'edifici: <desplegable>


Representant Promotor: Representant E. Redactor:


Equip Redactor:


Li són d'aplicació al projecte el Requeriments d'Autosuficiència Energètica?


La Separata d'Energia indica la voluntat d'assolir els objectius definits pels Requeriments d'Autosuficiència Energètica (RAE)


en quant als indicadors de la Certificació d'Eficiència Energètica?


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. calefacció:


En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, utilitzar la pestanya BdC Addicionals


Producció Tèrmica ACS:


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. calefacció:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. calefacció:


Potència màx. ACS:


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SÍ NO


Data d'actualització: 20/01/2021 1/4







4. GENERACIÓ ELÈCTRICA


4.1 Fotovoltaica(8)


<desplegable> <desplegable>


kWp kWp


kWh/any €


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


4.2 Estudi de potencialitat de generació fotovoltaica de zones de l'envolupant no explotades


<desplegable> <desplegable>


m2 m2


€ €


5. MONITORATGE ENERGÈTIC


<desplegable> <desplegable>


NOTES


1
(1)


2 (2)


3 (3)


4 (4)


5
(5)


6 (6)


7


(7)


8


(8)


9
(9)


# (10)


# (11)


# (12)


# (13)


# (14)


# (15)


Signat, Representant Equip Promotor del Projecte Signat, Tècnic/a Equip Redactor del Projecte 


Sra./Sr. Sra./Sr. 


A fi d'aprofitar el màxim la superfície construïda, els mòduls fotovoltaics  instalꞏlats hauran de ser d'alt rendiment  d'acord a la millor tecnologia disponible al mercat.


L'azimut de la instalꞏlació s'haurà d'indicar considerant les següents referències: SUD=0° ; EST=-90° ; OEST=90° . 


Inclinació dels panells respecte de l' horitzontal .


En el cas que existeixi espai útil disponible a la coberta , es requereix contemplar una preinstalꞏlació  per a una futura execució de plaques fotovoltaiques.


Incorporar una previsió dels costos  d'execució de la futura instalꞏlació FV.


La instalꞏlació de monitoratge projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia .


Els valors dels indicadors complimentats en aquesta fitxa hauran de ser coherents amb el contingut de la Separata d'Energia i la resta de documentació aportada. Cal 
verificar que, un cop complimentat el formulari, no hi hagi camps destacats en color vermell . En cas contrari, caldrà revisar i esmenar el contingut del projecte.


En el cas que el projecte incorpori el disseny de més d'un edifici aïllat independent , caldrà omplir una fitxa per a cadascún d'aquests edificis.


Cal escollir la normativa que maximitzi la generació d'ACS  produïda per la instalꞏlació Solar Tèrmica .


Càlcul de la demanda total diària d'ACS  i del percentatge mínim de cobertura amb plaques Solar Tèrmiques  d'acord amb la normativa d'aplicació.


El pressupost de la instalꞏlació ha d'incloure cost de material , subministrament i muntatge , posada en marxa , legalització  i mesures de PRL . Queden exclosos 
d'aquest pressupost els equips de mesura i monitoratge.


Es recomana que els sistemes de generació tèrmica  que es disposin en els projectes disposin com a mínim d’un etiquetatge energètic A+ .


Per a que una bomba de calor sigui considerada com a font d'energia renovable ha d'oferir un SPF superior a 2,5 . Per a la producció d'ACS, el SPF ha d'estar calculat 
a una temperatura de condensació:
              > 55°C , en ús residencial o en ús terciari sense acumulació
              > 65°C , en ús terciari amb acumulació


La instalꞏlació fotovoltaica projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia . Cal definir de forma 
independent les característiques individuals de cadascun dels camps fotovoltaics: agrupacions de mòduls fotovoltàics connectats a una escomesa elèctrica diferent o 
amb característiques diferents que afectin al rendiment específic, com el tipus de mòdul , inclinació i azimut.


S'entén per envolupant útil disponible  aquells elements de l'envolupant que no hagi estat ocupats en l'àmbit del projecte, que presentin un assoleiament suficient  i 
que tinguin la suficient capacitat portant per a la instalꞏlació dels panells fotovoltaics.


Cost estimat FV coberta(14): Cost estimat FV façana(14):


Previsió BMS:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 2: Pèrdues per ombres:


Envolupant útil disponible(9): Previsió preinstalꞏlació(13):


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 2:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 1:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 1: Pèrdues per ombres:


Sup. útil coberta disponible: Sup. útil façana disponible:


Potència pic prevista: Potència pic OMA:


Instalꞏlació panells FV:


Camp fotovoltaic 2


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 2:


00/01/190000/01/1900


Instalꞏlació monitoratge(15):


Envolupant útil disponible(9):


En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, utilitzar la pestanya FV Addicionals


Aportació E. Renovable: Pressupost Instalꞏlació(5):


Camp fotovoltaic 1


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 1:
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Bombes de Calor Addicionals (*)


(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Bàsic


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


Acumulació ACS?


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


Potència màx. ACS:


Unitats Instalꞏlades:


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 10


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


SPF per ACS(7):


SPF per Calefacció(7):


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 8


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Sistema 7


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(6):


Producció Tèrmica ACS:


Potència màx. ACS:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


Producció Tèrmica ACS:


Sistema 4


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?Producció Tèrmica ACS:


Potència màx. ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(6):


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 5


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Producció Tèrmica ACS:


Potència màx. ACS:


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. ACS:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(7): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 6


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(6):


Potència màx. calefacció:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Sistema 9
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Camps Fotovoltaics Addicionals (*)


(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Bàsic


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat


Sup. captació Camp 10: Pèrdues per ombres:


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 10:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 10:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 9: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 10


Camp fotovoltaic 9


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 9:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 9:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 8:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 8: Pèrdues per ombres:


Sup. captació Camp 7: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 8


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 8:


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 7:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 7:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 6: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 7


Camp fotovoltaic 6


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 6:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 6:


Camp fotovoltaic 5


Potència pic Camp 5:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 5: Pèrdues per ombres:


Tipus de Panell FV:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 5:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 4:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 4: Pèrdues per ombres:


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 4:


Camp fotovoltaic 3


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 3:


Rendiment panell(10): Pot. nominal Camp 3:


Azimut panells(11): Inclinació dels panells(12):


Sup. captació Camp 3: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 4
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La present fitxa actualitza/modifica informació respecte fitxes aportades prèviament referents al projecte executiu?


1. DADES GENERALS DEL PROJECTE


m2 m2


2. CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA EN FASE DE PROJECTE(3)


m2


2.1 Indicador Energia Primària No Renovable


<desplegable> kWh/(m2ꞏany)


2.2 Indicadors Demanda Energètica


<desplegable> <desplegable>


kWh/(m2ꞏany) kWh/(m2ꞏany)


3. GENERACIÓ TÈRMICA (ACS I CALEFACCIÓ)


3.1 Solar Tèrmica


l/d


%


m2 %


kWh/any €


3.2 Bombes de Calor


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


3.3 Xarxes de Calor (Districlima, Ecoenergies)


kWh/any %


3.4 Biomassa


kWh/any kW


En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, utilitzar la pestanya BdC Addicionals


Aportació E. Renovable: Cobertura renovable:


Aportació E. Renovable: Potència instalꞏlació:


Sistema 3


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Sistema 2


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Sistema 1


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(8):


Prod. Tèrmica Calefacció:


Producció Tèrmica ACS:


Potència màx. ACS:


<desplegable> Demanda diària ACS(6):


Instalꞏlació plaques ST: <desplegable> Contribució mín. ST(6):


Sup. Captació: Cobertura Renovable:


Aportació E. Renovable: Pressupost Instalꞏlació(7):


Normativa d'aplicació(5):


Valor Demanda:


CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ


Sup. Habitable:


Indicar altres:


<desplegable>


Qualificació(4):


Codi Registre ICAEN:


Qualificació(4):


Valor Demanda:


Software utilitzat:


Qualificació(4): Consum:


Ús de l'edifici: <desplegable> Gestor de l'equipament: <desplegable>


Residencial/Terciari: Indicar altres:


Promotor: Equip Redactor:


FITXA INDICADORS ENERGÈTICS PROJECTE EXECUTIU(1)


Títol projecte:


Número expedient AEB: Data:


Emplaçament: Districte: <desplegable>


 


Representant Promotor: Representant E. Redactor:


Tipus d'actuació: <desplegable> Ampliació de l'edifici: <desplegable>


Nº edificis independents(2):


Li són d'aplicació al projecte el Requeriments d'Autosuficiència Energètica?


Sup. Útil: Sup. Construïda:


SÍ NO
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4. GENERACIÓ ELÈCTRICA


4.1 Fotovoltaica(10)


<desplegable> <desplegable>


kWp kWp


kWh/any €


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


4.2 Estudi de potencialitat de generació fotovoltaica de zones de l'envolupant no explotades


Sí, coberta <desplegable>


m2 m2


€ €


5. MONITORATGE ENERGÈTIC


<desplegable>


€


NOTES


1
(1)


2 (2)


3 (3)


4 (4)


5 (5)


6 (6)


7
(7)


8 (8)


9


(9)


#


(10)


#
(11)


# (12)


# (13)


# (14)


# (15)


# (16)


# (17)


# (18)


Signat, Representant Equip Promotor del Projecte Signat, Tècnic/a Equip Redactor del Projecte 


Sra./Sr. Sra./Sr. 


En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, utilitzar la pestanya FV Addicionals


<desplegable>


Expressar el número de variables monitorades que s'envien a SENTILO , d'acord a l'última versió del Protocol d'Energia .


Es recomana que els sistemes de generació tèrmica  que es disposin en els projectes disposin com a mínim d’un etiquetatge energètic A+ .


La instalꞏlació fotovoltaica projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia . Cal definir de forma 
independent les característiques individuals de cadascun dels camps fotovoltaics: agrupacions de mòduls fotovoltàics connectats a una escomesa elèctrica diferent o 
amb característiques diferents que afectin al rendiment específic, com el tipus de mòdul , inclinació i azimut.


S'entén per envolupant útil disponible  aquells elements de l'envolupant que no hagi estat ocupats en l'àmbit del projecte, que presentin un assoleiament suficient  i 
que tinguin la suficient capacitat portant per a la instalꞏlació dels panells fotovoltaics.


A fi d'aprofitar el màxim la superfície construïda, els mòduls fotovoltaics  instalꞏlats hauran de ser d'alt rendiment  d'acord a la millor tecnologia disponible al mercat.


L'azimut de la instalꞏlació s'haurà d'indicar considerant les següents referències: SUD=0° ; EST=-90° ; OEST=90° . 


Inclinació dels panells respecte de l' horitzontal .


En el cas que existeixi espai útil disponible a la coberta , es requereix contemplar una preinstalꞏlació  per a una futura execució de plaques fotovoltaiques.


Incorporar una previsió dels costos  d'execució de la futura instalꞏlació FV.


La instalꞏlació de monitoratge projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia .


Camp fotovoltaic 2


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 2:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 2:


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 2: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 1


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 1:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 1:


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 1: Pèrdues per ombres:


Envolupant útil disponible(11 Instalꞏlació panells FV:


Potència pic prevista: Potència pic OMA:


Aportació E. Renovable: Pressupost Instalꞏlació(7):


Pressupost Instalꞏlació:


00/01/1900


Tipus de monitoratge: <desplegable>


00/01/1900


Els valors dels indicadors complimentats en aquesta fitxa hauran de ser coherents amb el contingut de la Separata d'Energia i la resta de documentació aportada. Cal 
verificar que, un cop complimentat el formulari, no hi hagi camps destacats en color vermell . En cas contrari, caldrà revisar i esmenar el contingut del projecte.


Envolupant útil disponible(11


Càlcul de la demanda total diària d'ACS  i del percentatge mínim de cobertura amb plaques Solar Tèrmiques  d'acord amb la normativa d'aplicació.


Per a que una bomba de calor sigui considerada com a font d'energia renovable ha d'oferir un SPF superior a 2,5 . Per a la producció d'ACS, el SPF ha d'estar calculat 
a una temperatura de condensació:
              > 55°C , en ús residencial o en ús terciari sense acumulació
              > 65°C , en ús terciari amb acumulació


Previsió preinstalꞏlació(15):


Sup. útil façana disponible:


Cost estimat FV coberta(16): Cost estimat FV façana(16):


Instalꞏlació monitoratge(17): Previsió BMS:


El promotor del projecte autoritza a l' AEB  la consulta de les dades de la certificació energètica registrades a l' ICAEN .


Cal escollir la normativa que maximitzi la generació d'ACS  produïda per la instalꞏlació Solar Tèrmica .


El pressupost de la instalꞏlació ha d'incloure cost de material , subministrament i muntatge , posada en marxa , legalització  i mesures de PRL . Queden exclosos 
d'aquest pressupost els equips de mesura i monitoratge.


Sup. útil coberta disponible:


Variables SENTILO(18):


En el cas que el projecte incorpori el disseny de més d'un edifici aïllat independent , caldrà omplir una fitxa per a cadascún d'aquests edificis.


Les qualificacions dels indicadors han de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia .
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Bombes de Calor Addicionals (*)


(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Executiu


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat


Prod. Tèrmica Calefacció:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Etiqueta energètica(8):


Acumulació ACS?


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(8):


Prod. Tèrmica Calefacció:


Producció Tèrmica ACS:


Unitats Instalꞏlades:


Servei Prestat:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


Potència màx. ACS:


Tipus de Bomba:


Unitats Instalꞏlades:


SPF per ACS(9):


SPF per Calefacció(9):


Sistema 8


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


calculat a una temperatura de condensació ------------->


calculat a una temperatura de condensació ------------->


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 7


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Potència màx. calefacció:


Acumulació ACS?


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 10


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 9


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Potència màx. calefacció:


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 6


Unitats Instalꞏlades:


Sistema 4


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 5


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:
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Camps Fotovoltaics Addicionals (*)


(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Executiu


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 10: Pèrdues per ombres:


En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 10:


Camp fotovoltaic 9


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 9:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 9:


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 9: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 10


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 10:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 8:


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 8: Pèrdues per ombres:


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 8:


Sup. captació Camp 6: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 7


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 7:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 7:


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 7: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 8


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 5:


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 5: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 6


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 6:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 6:


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 5:


Sup. captació Camp 3: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 4


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 4:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 4:


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Sup. captació Camp 4: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 5


Azimut panells(13): Inclinació dels panells(14):


Camp fotovoltaic 3


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 3:


Rendiment panell(12): Pot. nominal Camp 3:
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La present fitxa actualitza/modifica informació respecte fitxes aportades prèviament referents a la recepció parcial?


1. DADES GENERALS DE L'EQUIPAMENT


m2 m2


2. CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI ACABAT(3)


m2


m2


2.1 Indicador Energia Primària No Renovable


<desplegable> kWh/(m2ꞏany)


2.2 Indicadors Demanda Energètica


<desplegable> <desplegable>


kWh/(m2ꞏany) kWh/(m2ꞏany)


3. GENERACIÓ TÈRMICA (ACS I CALEFACCIÓ)


3.1 Solar Tèrmica


l/d


%


m2 %


kWh/any €


3.2 Bombes de Calor


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


3.3 Xarxes de Calor (Districlima, Ecoenergies)


kWh/any %


3.4 Biomassa


kWh/any kW


 


Valor Demanda:


FITXA INDICADORS ENERGÈTICS RECEPCIÓ PARCIAL(1)


<desplegable>


<desplegable>


Nom de l'equipament:


<desplegable>


Data:


Indicar altres:


Gestor de l'equipament:


Districte:


Ampliació de l'edifici:


CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ


Representant D.O.:


Software utilitzat:


Equip Direcció Obra:


<desplegable>


Sup. Construïda:


Tipus d'actuació:


Indicar altres:


Sup. Habitable:


Qualificació(4):


Qualificació(4):


Valor Demanda:


Sup. Útil:


Residencial/Terciari:


Promotor:


Representant Promotor:


Normativa d'aplicació(5): <desplegable>


Instalꞏlació plaques ST: <desplegable>


Sup. Captació:


<desplegable>


Nº edificis independents(2):


Qualificació(4):


Consum:


Unitats Instalꞏlades:


Servei Prestat:


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Número expedient AEB:


Emplaçament:


Ús de l'edifici: <desplegable>


Li són d'aplicació al projecte el Requeriments d'Autosuficiència Energètica?


Codi Registre ICAEN:


Producció Tèrmica ACS:


Sistema 1


calculat a una temperatura de condensació ------------------>


calculat a una temperatura de condensació ------------------>


calculat a una temperatura de condensació ------------------>


calculat a una temperatura de condensació ------------------>


calculat a una temperatura de condensació ------------------>


Sistema 2


Unitats Instalꞏlades:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


SPF per ACS(9):


Prod. Tèrmica Calefacció:


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Acumulació ACS?


SPF per ACS(9):


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9):


Tipus de Bomba:


Acumulació ACS?


Servei Prestat:


Sistema 3


SPF per ACS(9):


En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, utilitzar la pestanya BdC Addicionals


Cobertura renovable:


Potència instalꞏlació:


Demanda diària ACS(6):


Contribució mín. ST(6):


Cobertura Renovable:


Cost Instalꞏlació(7):


Servei Prestat:


Etiqueta energètica(8):


Potència màx. calefacció:


Acumulació ACS?


calculat a una temperatura de condensació ------------------>


SPF per Calefacció(9):


Aportació E. Renovable:


Aportació E. Renovable:


Aportació E. Renovable:


Tipus de Bomba:


Unitats Instalꞏlades:


Potència màx. ACS:


Producció Tèrmica ACS:


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9):


Tipus de Bomba:


Potència màx. ACS:


SÍ NO
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4. GENERACIÓ ELÈCTRICA


4.1 Fotovoltaica(10)


<desplegable> kWp


kWh/any €


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


° °


m2 %


4.2 Estudi de potencialitat de generació fotovoltaica de zones de l'envolupant no explotades


<desplegable> <desplegable>


m2 m2


€ €


5. MONITORATGE ENERGÈTIC


<desplegable>


Cost Instalꞏlació: €


DECLARACIONS
Durant la fase d'execució de l'obra, s'ha realitzat modificacions respecte al projecte executiu que afectin a aspectes energètics de l'edifici? <desplegable>


AVALUACIÓ AEB?


<desplegable>


<desplegable>


<desplegable>


<desplegable>


<desplegable>


NOTES


1
(1)


2 (2)


3 (3)


4 (4)


5 (5)


6 (6)


7
(7)


8 (8)


9


(9)


#


(10)


# (11)


# (12)


# (13)


#
(14)


# (15)


# (16)


# (17)


# (18)


Signat, Representant Equip Promotor de l'Obra Signat, Director/a de l'Obra 


Sra./Sr. Sra./Sr. 


Execució preinstalꞏlació(15):


Sup. útil façana disponible:


Cost estimat FV façana(16):


Variables SENTILO(18):<desplegable>


En el cas que l'obra incorpori l'execució de més d'un edifici aïllat independent , caldrà omplir una fitxa per a cadascún d'aquests edificis.


El promotor de l'obra autoritza a l' AEB  la consulta de les dades de la certificació energètica registrades a l' ICAEN .


El cost de la instalꞏlació ha d'incloure cost de material , subministrament i muntatge , posada en marxa , legalització  i mesures de PRL . Queden exclosos d'aquest 
pressupost els equips de mesura i monitoratge.


Càlcul de la demanda total diària d'ACS  i del percentatge mínim de cobertura amb plaques Solar Tèrmiques  d'acord amb la normativa d'aplicació.


Cal escollir la normativa que maximitzi la generació d'ACS  produïda per la instalꞏlació Solar Tèrmica .


Les qualificacions dels indicadors han de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia .


CODI PAM + DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ


Els valors dels indicadors complimentats en aquesta fitxa hauran de ser coherents amb el contingut de la Separata d'Energia i la resta de documentació aportada. Cal 
verificar que, un cop complimentat el formulari, no hi hagi camps destacats en color vermell . En cas contrari, caldrà revisar i esmenar el contingut del projecte.


DATA APROVACIÓ AEB


Es recomana que els sistemes de generació tèrmica  que es disposin en els projectes disposin com a mínim d’un etiquetatge energètic A+ .


Per a que una bomba de calor sigui considerada com a font d'energia renovable ha d'oferir un SPF superior a 2,5 . Per a la producció d'ACS, el SPF ha d'estar calculat a 
una temperatura de condensació:
              > 55°C , en ús residencial o en ús terciari sense acumulació
              > 65°C , en ús terciari amb acumulació


S'entén per envolupant útil disponible  aquells elements de l'envolupant que no hagi estat ocupats en l'àmbit del projecte, que presentin un assoleiament suficient  i que 
tinguin la suficient capacitat portant per a la instalꞏlació dels panells fotovoltaics.


La instalꞏlació fotovoltaica executada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia . Cal definir de forma 
independent les característiques individuals de cadascun dels camps fotovoltaics: agrupacions de mòduls fotovoltàics connectats a una escomesa elèctrica diferent o amb 
característiques diferents que afectin al rendiment específic, com el tipus de mòdul , inclinació i azimut.


A fi d'aprofitar el màxim la superfície construïda, els mòduls fotovoltaics  instalꞏlats hauran de ser d'alt rendiment  d'acord a la millor tecnologia disponible al mercat.


L'azimut de la instalꞏlació s'haurà d'indicar considerant les següents referències: SUD=0° ; EST=-90° ; OEST=90° . 


Inclinació dels panells respecte de l' horitzontal .


En el cas que existeixi espai útil disponible a la coberta , es requereix contemplar una preinstalꞏlació  per a una futura execució de plaques fotovoltaiques.


Expressar el número de variables monitorades que s'envien a SENTILO , d'acord a l'última versió del Protocol d'Energia .


La instalꞏlació de monitoratge projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica  definits en el Protocol d'Energia .


Incorporar una previsió dels costos  d'execució de la futura instalꞏlació FV.


00/01/190000/01/1900


Aportació E. Renovable:


<desplegable>


Camp fotovoltaic 1


En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, utilitzar la pestanya FV Addicionals


Envolupant útil disponible(14


Sup. útil coberta disponible:


Cost estimat FV coberta(16):


Sup. captació Camp 2:


Tipus de monitoratge:


Azimut panells(12):


Camp fotovoltaic 2


Rendiment panell(11):


Cost Total Instalꞏlació(7):


Potència pic Camp 1:


Pot. nominal Camp 1:


Inclinació dels panells(13):


Pèrdues per ombres:Sup. captació Camp 1:


Potència pic instalꞏlada:


Instalꞏlació monitoratge(17):


Azimut panells(12):


Potència pic Camp 2:


Pot. nominal Camp 2:


Execució BMS:


Inclinació dels panells(13):


Pèrdues per ombres:


Rendiment panell(11):


Execució instalꞏlació FV:


Tipus de Panell FV:


Tipus de Panell FV:
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Bombes de Calor Addicionals (*)


(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Recepció


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


<desplegable> <desplegable>


ud <desplegable>


kW kW


kWh/any <desplegable>


°C


kWh/any


°C


Potència màx. ACS: Potència màx. calefacció:


Sistema 4


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades: Etiqueta energètica(8):


Potència màx. ACS: Potència màx. calefacció:


Producció Tèrmica ACS: Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 5


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades: Etiqueta energètica(8):


Potència màx. ACS: Potència màx. calefacció:


Producció Tèrmica ACS: Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 6


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades: Etiqueta energètica(8):


Potència màx. ACS: Potència màx. calefacció:


Producció Tèrmica ACS: Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 7


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades: Etiqueta energètica(8):


Potència màx. ACS: Potència màx. calefacció:


Producció Tèrmica ACS: Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 8


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades: Etiqueta energètica(8):


Potència màx. ACS: Potència màx. calefacció:


Producció Tèrmica ACS: Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 9


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades: Etiqueta energètica(8):


Potència màx. ACS: Potència màx. calefacció:


Producció Tèrmica ACS: Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Sistema 10


Tipus de Bomba: Servei Prestat:


Unitats Instalꞏlades: Etiqueta energètica(8):


En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat


Producció Tèrmica ACS: Acumulació ACS?


SPF per ACS(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->


Prod. Tèrmica Calefacció:


SPF per Calefacció(9): calculat a una temperatura de condensació ------------->
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Camps Fotovoltaics Addicionals (*)


(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Recepció


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


<desplegable> kWp


% kWn


º º


m2 %


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Camp fotovoltaic 3


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 3:


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 3:


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 5:


Sup. captació Camp 3: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 4


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 4:


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 4:


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Sup. captació Camp 4: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 5


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 5:


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Sup. captació Camp 5: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 6


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 6:


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 6:


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 8:


Sup. captació Camp 6: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 7


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 7:


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 7:


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Sup. captació Camp 7: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 8


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 8:


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Sup. captació Camp 8: Pèrdues per ombres:


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 10:


Camp fotovoltaic 9


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 9:


Rendiment panell(11): Pot. nominal Camp 9:


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Sup. captació Camp 9: Pèrdues per ombres:


Camp fotovoltaic 10


Tipus de Panell FV: Potència pic Camp 10:


Azimut panells(12): Inclinació dels panells(13):


Sup. captació Camp 10: Pèrdues per ombres:


En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat
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Versió Document – Protocol d’Energia (v4) 


Annex C. Eines i plantilles documentals C-18 | P à g i n a  


C.II.2. Plantilla de passi 


La plantilla de passi és un document elaborat a fi que els diferents ens promotors públics puguin sol·licitar 


oficialment a l’AEB la revisió documental de projectes. Addicionalment, el document està pensat a fi que els 


ens promotors puguin realitzar el control de la documentació que s’està aportant conjuntament amb el passi i 


comparar aquesta documentació amb l’establerta com a mínima necessària a aportar en cadascuna de les 


etapes del projecte/obra, d’acord al que s’estableix en la memòria del Protocol d’Energia. 


El document referit s’adjunta a continuació. 







 


 
 


PASSI DE PROJECTE A L’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA 
 


Atenent al previst en el Protocol d’Energia per a Projectes i Obres d’Edificis i Equipaments Municipals ens 
plau adjuntar-vos la documentació referent al Projecte XXX, amb contingut suficient, a efectes que emeteu 
el corresponent Informe d’Energia. 


 


REFERÈNCIES 


Núm. Expedient AEB:  


Títol Projecte:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


 


ANTECEDENTS 


Fase del projecte Tipus de documentació aportada per a la fase actual(1) 


<desplegable> <desplegable> 
(1) Es consideren el Projecte Bàsic, el Projecte Executiu i la Recepció d’Obra fases documentals independents entre sí. 
 


DOCUMENTACIÓ  ADJUNTA(2)  
(2) Marcar la documentació aportada en la present entrega documental 


PROJECTE BÀSIC ☐ 


Separata d’Energia del Projecte Bàsic ☐ 


Dossier d’actes definitives ☐ 


Fitxa Indicadors Energètics del Projecte Bàsic ☐ 


Document de resposta a l’anterior Informe Energia, si s’escau ☐ 


PROJECTE EXECUTIU ☐ 


Separata d’Energia del Projecte Executiu ☐ 


Dossier d’actes definitives ☐ 


Fitxa Indicadors Energètics del Projecte Executiu ☐ 


Document de resposta a l’anterior Informe Energia, si s’escau ☐ 


Informes Certificació d’Eficiència Energètica i Verificació de Requisits HE0 i HE1 en fase de projecte ☐ 


Etiqueta de qualificació energètica en fase de projecte i/o acusament de rebuda del registre de la CEE a ICAEN ☐ 


RECEPCIÓ PARCIAL D’OBRA ☐ 


Separata d’Energia del Projecte As-Built, en la que s’incorpora el Dossier Tècnic ☐ 


Dossier d’actes definitives ☐ 


Fitxa Indicadors Energètics de la Recepció Parcial ☐ 


Document de resposta a l’anterior Informe Energia, si s’escau ☐ 


Informes Certificació d’Eficiència Energètica i Verificació de Requisits HE0 i HE1 de l’edifici acabat ☐ 


Etiqueta de qualificació energètica de l’edifici acabat ☐ 


As-Built de la instal·lació de monitoratge ☐ 


 


 
 
 


 
 
 
 


Signat, Representant Promotor 
Barcelona, XX de XXXX de 20XX 
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C.II.3. Plantilla document de resposta 


La plantilla document de resposta és un document elaborat a fi que els equips redactors puguin articular les 


respostes a cadascuna de les esmenes requerides en l’últim informe emès per l’AEB, identificant, en cada cas, 


la solució proposada i localitzant els canvis realitzats en la Separata d’Energia esmenada. Addicionalment, 


aquest document permetrà als promotors de l’obra verificar l’abast de les modificacions introduïdes en les 


Separates corregides i fer-ne un seguiment acurat. 


El document referit s’adjunta a continuació. 







 


 
 


DOCUMENT DE RESPOSTA A L’INFORME D’ENERGIA 
 


REFERÈNCIES 


Núm. Expedient AEB:  


Títol Projecte:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


 


ANTECEDENTS 


Resposta Informe Número Fase del projecte Data emissió informe Qualificació informe 


 <desplegable> <desplegable> <desplegable> 


 


MODIFICACIONS REALITZADES EN LA NOVA DOCUMENTACIÓ APORTADA 
El següent llistat de modificacions haurà de donar resposta a totes les esmenes requerides en l’Annex 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE de l’últim Informe 
d’Energia emès per l’Agència d’Energia de Barcelona. 


Capítol modificat(1) Descripció Esmena 
Pàgines modificades 
de la nova Separata 


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


(1) Incloure la numeració i el text del capítol modificat d’acord amb la denominació que apareix a l’Annex 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE de l’últim 
Informe d’Energia emès per l’Agència d’Energia de Barcelona. 


 


 


Barcelona, XX de XXXX de 20XX 


 
 
 
 
 
 
Signatura Representant Promotor 


 
 
 
 
 
 


Signatura Representant Redactor 
 







 


Versió Document – Protocol d’Energia (v4) 


Annex C. Eines i plantilles documentals C-22 | P à g i n a  


C.II.4. Plantilla d’actes de reunions i visites d’obra 


La plantilla d’actes de reunions i visites d’obra és una proposta de document d’utilitat per a redactors i 


promotors per recollir els diferents aspectes tractats en les reunions amb l’AEB. En el cas d’utilitzar qualsevol 


altre format, resultarà necessari recollir els següents camps: data, assistents, l’ordre del dia, temes debatuts i 


acords assolits. 


Tal i com s’estableix en la memòria del Protocol d’Energia, les entregues documentals de les diferents etapes 


de projecte/obra hauran d’incorporar necessàriament el dossier complet i actualitzat de les actes aprovades i 


definitives de les reunions esdevingudes fins a la data d’entrega de la pròpia documentació. 


El document referit s’adjunta a continuació. 







 


 
 


ACTA REUNIÓ DE SEGUIMENT DE PROJECTE I/O OBRA 
 


REFERÈNCIES 


Data reunió: <desplegable> 


Núm. Expedient AEB:  


Títol Projecte:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


Tipus de reunió: <desplegable> 


 


ASSISTENTS 


Nom i cognoms Organisme Correu electrònic 


   


   


   


   


   


   


   


   


 


ORDRE DEL DIA 
L’ordre del dia haurà de coincidir amb l’especificada en el Protocol d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals per a cada etapa del 
projecte/obra, o en el seu defecte, amb l’acordada anteriorment a la reunió. 


 


  







ASPECTES TRACTATS I ACORDS 


 


 


Barcelona, XX de XXXX de 20XX 
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C.II.5. Plantilla de proposta d’ampliació o millora 


La proposta d’ampliació o millora (PAM) és el document resum en el qual les direccions d’obra materialitzen 


les sol·licituds de modificació del projecte executiu durant la fase d’execució de l’obra a les entitats promotores 


públiques. El present apartat inclou una proposta de document PAM que dóna resposta a les funcionalitats 


requerides. 


Tal i com s’estableix en la memòria del Protocol d’Energia, les propostes de modificació del projecte dirigides a 


l’AEB per a la seva avaluació hauran d’incorporar els corresponents documents PAM i les justificacions 


tècniques necessàries segons el cas. 


El document referit s’adjunta a continuació. 







Data:  
Pàgina:


CONTRACTISTA: EXP.
OBRA:


RESUM ECONÒMIC


€(PEM) % 


0,00 €


SI/NO SI/NO


Uts AMIDAMENT
PREUS 


UNITARIS


TOTAL PEM


Uts PC CODI AMIDAMENT
PREUS 


UNITARIS


TOTAL PEM


DETALLS DE LA PROPOSTA D'AMPLIACIÓ O MILLORA
SOLUCIÓ PROJECTE


SOLUCIÓ PROPOSADA


0,00 €


MOTIU DE LA PROPOSTA D'AMPLIACIÓ O MILLORA


DIFERÈNCIA


0,00 €
0,00 €


DOCUMENTACIÓ ADJUNTA


CODI IMPORT


DESGLÒS ECONÒMIC
SOLUCIÓ DE PROJECTE


0,00 €
0,00 €


0,00 €


0,00 €


SOLUCIÓ PROPOSADA


IMPORTDESCRIPCIÓ


0,00 €


DESCRIPCIÓ


CONFORMITAT CONTRACTISTA CONFORMITAT COORDINADOR SEG. I SALUT
Nom: Nom: 


data data


CONFORMITAT DIRECCIÓ D'OBRA CONFORMITAT CONSTRUCTOR MANAGER
Nom: Nom: 


0,00 € 0,00 €0,00 €


0,00 €
SOLUCIÓ PROPOSADA 0,00 € 0,00 €


SOLUCIÓ DE PROJECTE 0,00 € 0,00 €
0,00 €


0,00 €
0,00 €


TOTAL  


X de Y


PROPOSAT PER PART  DE: EN QUALITAT DE:
PEM D.G + B.I.


PROPOSTA D'AMPLIACIÓ O MILLORA


AREA/ÀMBIT: 


CAPÍTOL: 
SUBCAPÍTOL: 


21% IVA


data data Total


CONFORMITAT OPERADOR AFECTAT  CONFORMITAT OPERADOR AFECTAT  DISTRIBUCIÓ:


PAM nº 001


data data data


APROVACIÓ PROMOTOR MUNICIPAL APROVACIÓ PROMOTOR MUNICIPAL PROPONENT:
Nom: Nom: Nom:


data data
Participa del repartiment econòmic Participa del repartiment econòmic


Nom: Nom: 


LOGO PROMOTOR 
MUNICIPAL







 


Versió Document – Protocol d’Energia (v4) 


Annex C. Eines i plantilles documentals C-27 | P à g i n a  


C.II.6. Plantilles per a la recepció i explotació d’instal·lacions solars tèrmiques i sistemes 
alternatius 


El present apartat inclou un recull de documents que el contractista de les obres ha de tenir presents durant 


l’EXECUCIÓ i RECEPCIÓ de les obres que incloguin instal·lacions tèrmiques o sistemes alternatius. Aquests 


documents inclouen, entre d’altres: 


- Models de certificats finals de diferents tipus d’instal·lacions 


- Models de cartes de garantia 


- Documents de suport adreçats a instal·ladors, tècnics d’inspecció i usuaris d’instal·lacions solars 


tèrmiques o sistemes alternatius 


Els documents referits s’adjunten a continuació. 
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MODEL DE CERTIFICAT FINAL I D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 


DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
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CERTIFICAT FINAL I D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 
TÈRMICA 


DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 
Adreça de la instal·lació: ………………............................................................................................................... 
Nom o raó social del titular: .....................................................…………..…......   DNI o NIF: ............................. 
Telèfon: ....................  Fax: ........................   Correu electrònic: ................................ 


 
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 


 
APLICACIÓ  


  □ ACS   □ Piscina   □ Altres ………………………………….    


 
LOCALS o EDIFICIS  
 Ús:   □ Habitatges  □ Altres .................................  


 Actuació:  □ Nova planta  □ Rehabilitació integral        □ Canvi d’ús  
 
PRODUCCIÓ ENERGÈTICA  
 


 Demanda energètica Energia solar 
produïda 


Contribució 
solar 


 Litres/dia ACS kWh/mes kWh/mes % 
Gener     
Febrer     
Març     
Abril     
Maig     
Juny     
Juliol     
Agost     
Setembre     
Octubre     
Novembre     
Desembre     
Total     


  
    Potència tèrmica nominal total de l’equip de suport o auxiliar: ................. kW  
 
CAPTACIÓ SOLAR 
 Marca dels captadors: ……………………    Model: ………………  


 Tipus:   □ Captador pla      □ Captador de tubs de buit       □ Altres …………… 


 Contrasenya de certificació:  …………  Vàlida fins a: …………….   
 Nombre de captadors: ..........       Superfície d’obertura unitària: .......... m2/captador   
 Superfície del camp de captació:  .......... m2  
 Inclinació (14): ............... o     Orientació (15): .............. o 
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ACUMULACIÓ  
□ Individual  □ Col·lectiva  □ Altres  
 


Acumulador [uts] Sup. bes. [m2) Volum unitari 


   


   


   


Totals   


 
  Litres/m2 de captació: .......................... 
 
 


SISTEMA DE REGLATGE I CONTROL 
 Cabals de disseny: Primari: ..….….…  Secundari: ………..… Distribució: …............ [l/h] 
 □ Control diferencial          Unitats: ............. 


 □ Altres ……………………….     Unitats: ............. 
 
DADES GENERALS  
 Pressió màx. de treball:  Primari: …..….. Secundari: ….....… Distribució: ….........  [bar]  
 Temperatura màx. de treball:  Primari: ..…….. Secundari: ….....… Distribució: ….........  [ºC] 
 Temperatura mín. de treball:  Primari: ..……... Secundari: …….… Distribució: ….........  [ºC] 
 Tipus de fluid: Primari: ..…….…..….. Secundari: …………...… Distribució: ….....................  
 Potència bescanvi:  Primari: .……..….... Secundari: ………..… Distribució: …............... [W] 
 Superfície bescanvi:  Primari: .………... Secundari: ……......… Distribució: …...............  [m2] 
 
PROTECCIONS  
 Volum vas expansió: Primari: ….….….. Secundari: ….….....… Distribució: …................. [l] 
 □ Anticongelant   Grau de protecció:...................... ºC  


 □ Potència dissipació*: ……………….  [W]  * a temp. màx. i cabal nominal  


 □ Altres ……………………………….  
 
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA  
 □ Projecte executiu de la instal·lació       □ Altres ………………………………. 
 
 


CERTIFICACIÓ 
 


(Nom i cognoms) ....................................................................................., director/a tècnic/a de la instal·lació d’energia 
solar, col·legiat/ada núm. ............................. al Col·legi ..............................................................,  
 
 
CERTIFICA que la instal·lació d’energia solar ha estat executada satisfactòriament segons projecte executiu realitat per 
(nom i cognoms) ....................................................................................., visat pel Col·legi ................................................., 
amb data ............... i número de visat ......................d’acord amb els mesuraments i proves realitzades (se n’adjunten els 
resultats), ha dut a terme la instal·lació referida d’acord amb els reglaments i disposicions vigents que l’afecten, i 
especialment d’acord amb el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITE. 
 
    .................................., a ............de ..........................de ...............  
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    Signatura del director/a de la instal·lació   
 
 
 
 


CERTIFICACIÓ 
 
(Nom i cognoms) ....................................................................................., inspector/a de la instal·lació d’energia solar, en 
representació de (nom de l’ ECA) ................................................................................., 
 
 
CERTIFICA que la instal·lació d’energia solar ha superat amb èxit els requeriments necessaris especificats al 
Procediment d’inspecció d’instal·lacions d’energia solar tèrmica de Barcelona.  
 
     Barcelona .................................., a ............de ..........................de 
...............  
 
    Signatura de l’inspector/a de la instal·lació i segell de l’ECA 
 
 
 
 
 
 







 
CERTIFICAT D’ACABAMENT D’INSTAL·LACIONS CONFORME PROJECTE 


 
 


NOM I COGNOMS DEL PROJECTISTA  


NIF  


TITULACIÓ  


NÚMERO DE COL·LEGIAT  
 


DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 


EMPLAÇAMENT  


TITULAR  


AUTOR DEL PROJECTE  


TIPOLOGIA D’INSTAL·LACIÓ  
 


CERTIFICACIÓ 


 
En, xxxxx xxxx xxxx, com a tècnic facultatiu amb NIF xxxxxx, havent realitzat el reconeixement 
tècnic de la instal·lació a dalt esmentada: 
 
CERTIFICA 
 
Que la instal·lació d’un sistema de bomba de calor aerotèrmica, com a substitució, per 
exempció, d’una instal·lació solar tèrmica, s’ha finalitzat i s’ajusta al projecte aprovat per 
l’Agència d’Energia de Barcelona en data XX-XX-XXXX amb número de procediment 
20XX/XXXX, i consta dels equips següents 
 


 Marca Model nº Potència Calor (kW) SPF 


Unitats exteriors: 


     


     


     


     


Unitats interiors: 


     


     


     


Acumulació (litres)  
Temperatura d'acumulació ACS / distribució 
(ºC)  


Règim de temperatures de treball (ºC)  


Demanda d'energia tèrmica ACS (kWh/any)  


 
 
 


Nom projectista que signa el certificat 


Barcelona, a XXX de XXXXX de 20XX 
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MODEL DE CONTRACTE DE MANTENIMENT 
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.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......


..., amb DNI núm. ……………, en representació de ...................................…, amb CIF ………………… i domicili 
fiscal a ……………………………………., com a part contractant (en endavant, “client”)   
 
i ....................................., amb DNI núm. ……………, en representació de l’empresa 
……………………………………………., amb CIF ………………… i domicili fiscal a ……………………………………. (en 
endavant, “empresa de manteniment”, inscrit al Registre REITE de la Generalitat de Catalunya amb núm. 
de registre ......................... 
 
subscriuen aquest contracte de manteniment de la instal·lació d’aprofitament de l’energia solar 
1…………………………………………………………………, amb l’abast, els límits i les condicions econòmiques 
especificades a les clàusules següents. 
 
 
PRIMERA.- L’objecte del present document és la contractació dels treballs de manteniment de la 
instal·lació d’aprofitament de l’energia solar situada a …………………………………………………… i propietat de 
2………………………….. 
 
SEGONA.- El present contracte entrarà en vigor el dia ……de ………… de ……. i tindrà una durada de 24 
mesos. 
 
TERCERA.- L’import del present contracte de manteniment s’estableix en …………………. euros anuals 
(…………… €/any), IVA inclòs. El pagament es farà efectiu mitjançant ……………………………………. 


 
QUARTA.- El present contacte es prorrogarà tàcitament per períodes anuals excepte si alguna de les 
parts ho comunica a l’altra per escrit amb una antelació no inferior a …… mesos a la data prevista 
d’extinció. Tret dels dos primers anys, l’import del present contracte de manteniment s’incrementarà 
anualment d’acord amb el percentatge que ho faci l’índex de preus del consum de Catalunya de l’any 
anterior. 
                                                           
1 Indiqueu la utilització de la instal·lació. (P. ex.:  “de producció d’aigua calenta sanitària” o “d’escalfament de 
piscina coberta”.) 
2 Identificació del propietari o el titular de la instal·lació.  


  


 Núm. o ref. de contracte: 


 Ref. instal·lació: 


 Adreça instal·lació: 


 Data inici contracte: 
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CINQUENA.- L’empresa de manteniment realitzarà ………. visites anuals a la instal·lació, durant les quals 
s’efectuaran les operacions de manteniment indicades Pla de manteniment annex al present contracte3. 
Les visites de manteniment les durà a terme personal degudament identificat. 
 
SISENA.- L’empresa de manteniment registrarà les comprovacions realitzades a cada visita a la 
instal·lació, anotant les dades indicades al pla de manteniment (temperatures, pressions, estat de les 
bombes, lectures dels comptadors...). Les dades anotades i les operacions efectuades quedaran 
reflectides a un llibre de manteniment de la instal·lació.  
 
SETENA.- L’empresa de manteniment s’encarregarà d’efectuar les lectures dels comptadors existents en 
la instal·lació, a fi i efecte de comptabilitzar i registrar la producció energètica real de la instal·lació solar, 
en kWh. Una vegada per any, l’empresa de manteniment realitzarà una valoració dels resultats 
energètics obtinguts, comparant la producció real amb la producció esperada i comprovant si s’assoleix 
la contribució solar mínima que exigeix l’ordenança solar de Barcelona4. L’empresa de manteniment  
elaborarà un informe anual de manteniment amb indicació de les operacions efectuades, les incidències 
detectades i les recomanacions per a la millora de l’estalvi d’energia, incloent-hi els resultats del balanç 
energètic obtingut durant el conjunt dels 12 mesos. L’informe serà lliurat al client durant el mes de 
............. de cada any. 
 
VUITENA.- L’empresa de manteniment es compromet a informar el client de qualsevol defecte o 
anomalia detectada en la instal·lació i que pugui afectar el correcte funcionament del sistema o reduir-
ne les prestacions energètiques.  
 
NOVENA.- El client garanteix la possibilitat d’accés del personal de l’empresa de manteniment a la 
totalitat de la instal·lació per realitzar les tasques previstes i vetllarà per la conservació de les servituds 
de pas, si n’hi ha. 
 
DESENA.- L’empresa de manteniment facilitarà atenció telefònica al client, dintre de l’horari laboral, per 
resoldre consultes relacionades amb el funcionament de la instal·lació solar 
 
ONZENA.- Ambdues parts contractants se sotmetran a un arbitratge d’equitat en cas de sorgir 
diferències en la interpretació d’aquest contracte i dels documents que en puguin formar part, segons el 
que estableix la llei. 
 


                                                           
3 Al present contracte s’adjuntarà obligatòriament un pla de manteniment adaptat a les característiques concretes 
de la instal·lació. El Pla de manteniment serà elaborat per l’empresa de manteniment, seguint les indicacions del 
Manual d’ús i manteniment de la instal·lació i detallarà les comprovacions i operacions que s’han de dur a terme a 
cada visita i les dades que cal anotar.  
 
4 La instrucció tècnica IT 3.4.3. del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis – RITE (Reial decret 
1027/2007) estableix l’obligatorietat de mesurar i registrar la producció energètica real de les instal·lacions solars 
amb una superfície de captació superior a 20 m²  i de realitzar un balanç anual de resultats per a comprovar que 
s’assoleix la contribució solar mínima exigida. 
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Si, a causa de qualsevol circumstància, alguna de les parts presentés alguna qüestió davant dels Tribunals 
de Justícia, ambdues parts se sotmetran als de Barcelona amb renúncia al propi fur. 
 
 
 
 
I en prova de conformitat, signen aquest contracte per duplicat a ......................, ........ de ................... 
de ............... 
 
 
 
 
Per al client          Per a l’empresa de manteniment 
 
 
Signatura i segell:    Signatura i segell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms:    Nom i cognoms 
NIF:    NIF: 
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MODEL DE GARANTIA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 


TÈRMICA PER A PRODUCCIÓ D’AIGUA SANITÀRIA 
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(1).........................................., amb NIF …………………… en representació de l’empresa  instal·ladora 
……………………………………… amb domicili social a 
…………………………………………………………………………………………., amb CIF ……………………………. i amb 
número de registre REIMITE …………………, especialitat:   Calefacció      Climatització i Registre dels 
Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) núm. …………………. 
 
GARANTEIX 
 
Que la instal·lació d’energia solar tèrmica per a producció d'aigua calenta sanitària, amb captació 
(2)……………………… i distribució (3)………………………, acumulació (4)………………… ……………………… en 
l'edifici (5)………………………, propietat de ………………………………, amb domicili social al 
……………………………… …………………………, disposa d'una garantia en l’execució de la instal·lació de 2 
anys. 
 
Addicionalment, els components de la instal·lació solar que s’indiquen a l’ annex disposen d’una 
garantia proporcionada pel fabricant amb la durada i condicions definides pel mateix fabricant. 
S’adjunten documents de garantia. 
 
Aquesta garantia no empara les avaries o deficiències causades pel mal ús.  
 
La garantia en l’execució de la instal·lació comprèn la reparació o reposició, si escau, dels 
components i accessoris que puguin resultar defectuosos. En cap cas, qualsevol reparació efectuada 
per l’instal·lador durant el període de garantia perllongarà el termini original. 
 
La garantia queda automàticament anul·lada quan la instal·lació hagi estat reparada, modificada o 
desmuntada, per persones alienes a l’instal·lador o als serveis d’assistència tècnica dels fabricants. 
 
(6)……………………… declina tota responsabilitat i anul·la la seva garantia quan per causes 
sobrevingudes (vents, pedra, robatoris, catàstrofes, etcètera) es puguin produir danys, tant en els 
equips solars, com els que aquests puguin ocasionar a d’altres béns. 
 
I perquè consti als efectes legals oportuns signo aquesta garantia, a……………………………. 
 
 
Signatura de l’empresa instal·ladora autoritzada: 
 
 
 
 
A …………………, …… de ……………… de 20….. 
 
 


(1) Nom complet empresa 
(2) Captació: col·lectiva o individual. 
(3) Distribució: col·lectiva o individual. 


(4) Acumulació: Col·lectiva d’ACS, col·lectiva amb bescanviadors per habitatge o distribuïda per habitatge. 


(5) Edifici: plurifamiliar o unifamiliar. 
(6) Nom empresa 
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Annex 
 
 
Components objecte d’una garantia particular coberta pel fabricant 
 
Captadors solars 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 


 


Dipòsit acumulador 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 


 


Bombes de circulació primari 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 


 


Bombes de circulació secundari 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 


 


Centraleta de regulació marca 


Marca: ………………………. Model: ……………………. Data: ……………………. 


 


Altres elements i accessoris: 


Documentació adjunta: ……………………………………………………………..… 


Període de garantia: 2 anys 
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1. IDENTIFICACIÓ 


 


• Títol del projecte 


• Adreça completa de l’edifici 


• Identificació del tècnic autor del projecte de la instal·lació solar 


− Nom i cognoms 


− NIF 


− Adreça professional 


− Núm. de col·legiat 


 


• Identificació de l’empresa instal·ladora de la instal·lació solar 


− Raó social 


− NIF 


− Adreça 


− Telèfon 


 


• Identificació de l’empresa mantenidora de la instal·lació solar 


− Raó social 


− NIF 


− Adreça 


− Telèfon 


 


 


2. BREU PRESENTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 


 


• Descripció de les característiques principals de la instal·lació (finalitat, nombre 


d’instal·lacions independents a l’edifici, acumulació solar centralitzada o distribuïda, 


energia de suport... ) 


• Indicació de l’objectiu energètic de la instal·lació solar projectada (kWh/any) i de la 


contribució solar anual (en %). 
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3. DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS PRINCIPALS DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 


 


• Captació solar 


• Bescanviadors  


• Dipòsits d’acumulació  


 


• Circuits hidràulics (característiques dels líquids, cabals de circulació, marca i model 


de les bombes de circulació...) 


• Regulació i mesura 


• Aportació d’energia auxiliar 


 


 


4. FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 


 


• Es farà una descripció bàsica del funcionament de la instal·lació solar, detallant les 


condicions per a la posada en funcionament i l’aturada de les bombes de circulació i 


pel canvi de posició de les vàlvules de tres vies.  


• S’indicaran els valors usuals de funcionament (pressions normals dels diferents 


circuits, posició habitual de les vàlvules de tells i de tres vies, estat de les bombes de 


circulació...) 


• Aspectes particulars destacats: elements o actuacions de protecció contra 


temperatures elevades, sistema de mesurament de la producció energètica solar 


produïda, instruccions de buidatge i ompliment dels circuits... 


 


 


5. MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 


 


• Pla de vigilància 


S’indicaran les comprovacions de funcionament de la instal·lació que poden realitzar 


pels usuaris o el titular de la instal·lació (inspeccions visuals de lectures de 


termòmetres i manòmetres, estat de bombes de circulació, indicadors de l’estat dels 


ànodes de protecció dels acumuladors, indicadors lluminosos als reguladors, 


etcètera) i les actuacions que cal dur a terme en cas de detecció de valors anormals 


(notificació a l’empresa de manteniment...).  
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• Pla de manteniment 


En aquest apartat es detallaran les operacions de manteniment preventiu de la 


instal·lació solar que ha de dur a terme l’empresa de manteniment contractada, 


indicant-ne la periodicitat.  


 


També es detallaran les informacions que han de constar en el llibre o registre de 


manteniment de la instal·lació (pressions, temperatures, lectures de comptadors...), 


les informacions que cal lliurar al titular de la instal·lació, el contingut de l’informe 


periòdic de manteniment, si escau, etcètera. 


 


(Per elaborar el Pla de manteniment de la instal·lació solar es poden utilitzar com a 


model les indicacions de l’apartat 2 de l’annex VI.3 de l’Ordenança del medi ambient 


de Barcelona).  


 


 


ANNEX 
 


- Esquema de principi de la instal·lació, amb identificació dels components 


principals i de la posició (normalment oberta o normalment tancada) de les 


vàlvules de tall. 


- Manuals d’instal·lació, instruccions de funcionament i manteniment dels diferents 


components de les instal·lacions (reguladors solar, dipòsits d’acumulació...). 


- Dades de contacte dels proveïdors o fabricants dels principals components de la 


instal·lació. 
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1.- Introducció 


1.1.- Generalitats 


 
L’objectiu d’aquesta guia és definir les comprovacions i la metodologia que cal seguir per a la inspecció 


d’instal·lacions d’energia solar tèrmica fetes en el marc de l’obligatorietat que estableix el títol 8 de 


l’Ordenança del medi ambient de Barcelona (en endavant, “ordenança solar”).  
 
El procés d’inspecció s’ha concebut com una relació seqüencial i ordenada de comprovacions que cal dur a 
terme in situ, amb la finalitat principal de: 


− verificar que la instal·lació d’energia solar tèrmica (en endavant, “la instal·lació”) executada es 


correspon fidelment amb la instal·lació projectada i aprovada per l’Agència d’Energia de Barcelona  


− comprovar els elements principals de la instal·lació compleixen amb les condicions de 
funcionalitat, eficiència i seguretat establertes 


 
La inspecció de la instal·lació la durà a terme un tècnic d’una entitat d’inspecció i control (en endavant, 


“EIC”), acreditat per aquesta funció. Com a resultat de la inspecció, la instal·lació serà considerada “apta” 
o “no apta”, segons els criteris indicats en aquesta guia. Només en el primer cas, el tècnic de l’EIC 


segellarà el certificat final de la instal·lació, com a requisit necessari per l’atorgament de la llicència de 


primera ocupació o l’autorització del funcionament de l’activitat de l’edifici en qüestió, segons el punt 2 


de l’article 81.5 de l’ordenança solar. 
 
Les instal·lacions d’energia solar tèrmica amb una superfície d’obertura inferior a 7,1m2 no hauran 


d’obtenir la valoració favorable per part de l’EIC i per tant no hauran de complir els requeriments del 


procediment d’inspecció. 
 
 


1.2.- Agents que hi intervenen 


 
Els agents que intervenen en el procediment d’inspecció d’instal·lacions d’energia solar tèrmica són els 
següents: 


a) Promotor: qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que individualment o 
col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d’edificació 
per sí mateix o per la seva posterior alineació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
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b) Director de la instal·lació: tècnic facultatiu que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte o dirigeix les obres d’instal·lació del 


sistema de captació d’energia solar tèrmica. També és la persona que duu a terme la verificació i control 


de la instal·lació de forma conjunta o independentment amb l’instal·lador. 


c) Instal·lador: persona o empresa legalment establerta que, incloent al seu objecte social les 
activitats de muntatge i reparació de les instal·lacions objectiu d’aquesta ordenança, es troba inscrita al 
registre corresponent com a empresa instal·ladora. 


d) EIC: entitat d’inspecció i control, acreditada per la Generalitat i autoritzada per l’Ajuntament de 
Barcelona, que verifica o controla les instal·lacions solars. 


e) AEB: Agència d’Energia de Barcelona, òrgan municipal encarregat per l’Ajuntament de Barcelona 


de la gestió i control del compliment de l’ordenança solar. 
 
 


1.3.- Sol·licitud d’inspecció 


 
Una vegada la instal·lació estigui completament acabada, el titular de la llicència d’obres o d’activitats 


sol·licitarà que es dugui a terme la inspecció, triant lliurement un dels tècnics acreditats per l’Agència 


d’Energia de Barcelona per a aquesta funció1.  
 
El titular de la llicència i l’inspector acordaran la data per a la visita a la instal·lació, tenint en compte que:  


− Durant la realització de la inspecció caldrà la presència del director de la instal·lació perquè pugui 
aclarir qualsevol dubte que li pugui sorgir a l’inspector 


− La inspecció s’haurà de fer en un dia suficientment clar, de manera que les condicions 
climatològiques permetin realitzar les proves de funcionament previstes 


− Amb anterioritat a la realització de la visita a l’edifici, l’inspector haurà d’analitzar la 


documentació de la instal·lació que s’indica a l’apartat 2 d’aquesta guia 
 
El temps màxim recomanat de la visita d’inspecció a la instal·lació és de tres hores per instal·lació, sense 


incloure el temps necessari per a l’anàlisi prèvia de la documentació de la instal·lació. 
 
 


                                                 
1   La relació de tècnics acreditats per l’Agència d’Energia de Barcelona per a la inspecció d’instal·lacions 
d’energia solar tèrmica està disponible al web de l’agència www.barcelona.cat/energia/gios i al Gestor Integral de 
l’Ordenança Solar de Barcelona. 
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1.4.-Estructura del procediment d’inspecció 


 
El procediment d’inspecció d’una instal·lació d’energia solar tèrmica que s’exposa en aquest document 


està format per un conjunt de requeriments que cal comprovar per determinar si l’execució de la 


instal·lació es considera o no correcta des del punt de vista del compliment de l’ordenança solar.  
 
Amb l’objecte de facilitar el procediment d’inspecció i agilitzar la presa de dades, s’ha elaborat una fitxa 


d’inspecció que resumeix totes les comprovacions que cal realitzar: Aquesta fitxa d’inspecció s’inclou com 


a annex de la present guia. S’ha concebut com a document circumscrit al procés d’inspecció i no forma 


part, per tant, de la documentació que cal lliurar a l’Ajuntament de Barcelona. En la fitxa d’inspecció 
quedaran reflectits els resultats de les comprovacions realitzades i els possibles defectes detectats i 
s’emetrà per duplicat (un exemplar per a l’inspector de l’EIC i l’altre per al titular de la instal·lació, el 


promotor o el representant del sol·licitant de la llicència d’obres o d’activitats).    
 
Tal com s’exposarà més endavant, cada comprovació pot conduir a un resultat correcte o a la detecció 


d’un defecte lleu o greu, que quedarà reflectit a la fitxa d’inspecció. Per considerar la instal·lació com a 


“apta”, cal que no es detecti cap defecte considerat com a greu i que el nombre de defectes lleus no 
sigui superior a tres. Els criteris per considerar que existeix un defecte lleu o greu en una determinada 
comprovació són els que s’estableixen en la present guia.  
 
Com s’ha indicat anteriorment, el representant de l’EIC estamparà el seu segell en el certificat final només 


si la instal·lació és considerada “apta”. La conformitat per part de l’EIC és condició necessària perquè 


l’Agència d’Energia de Barcelona informi favorablement de l’execució de la instal·lació per poder obtenir 


la corresponent llicència de primera ocupació o l’autorització de funcionament de l’activitat. 
 
Els requeriments que formen el procés d’inspecció s’han dividit en tres grups: 


1) Validació de la documentació de la instal·lació. 


2) Validació dels elements del sistema i de la seva execució. 


3) Realització de les proves de funcionament del sistema i dels elements de seguretat. 
 


Al primer grup de requeriments es comprova que la instal·lació disposa de tota la documentació 
necessària per a la tramitació administrativa de l’expedient, segons s’indica en el punt 2 de l’article 81.5 


de l’ordenança solar. L’inspector necessitarà alguns d’aquests documents durant la visita a la instal·lació.  
 
Al segon grup es comprova que la instal·lació executada respon fidelment a les especificacions del projecte 
que va ser aprovat durant la sol·licitud de llicència d’obres o d’activitat. També es comprovarà que la 
instal·lació dels diversos elements que componen el sistema és correcta.  
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Finalment, en el tercer grup de requeriments es realitzaran algunes comprovacions del funcionament del 
sistema. 
 
El resultat de l’avaluació de cada requeriment quedarà reflectit a la fitxa d’inspecció com a: 


 - Correcte 


 - Defecte lleu 


 - Defecte greu 
 
En el marc d’aquest procediment d’inspecció, es considera que un defecte greu suposa l’incompliment 


d’un requeriment documental o tècnic que és imprescindible per a la gestió administrativa de l’expedient 


o l’existència d’un element inadequat o mal instal·lat que pot condicionar la consecució dels objectius 


energètics previstos a l’ordenança solar o pot afectar la seguretat de les persones. Per tant, l’EIC no podrà 
donar la seva conformitat a una instal·lació que presenti un defecte considerat com a greu. 
 
Seguint amb aquest mateix criteri, es considera que existeix un defecte lleu quan no afecta de manera 
crítica el funcionament de la instal·lació ni la seva seguretat. L’inspector de l’EIC no podrà donar la seva 
conformitat a una instal·lació que presenti més de tres defectes lleus. 
 
En qualsevol cas, a cada visita s’hauran de dur a terme totes les comprovacions previstes en la present 


guia i a la fitxa d’inspecció per detectar tots els possibles defectes existents. 
 
En cas que la instal·lació presenti un o més defectes greus o més de tres defectes lleus, el representant del 
promotor o titular de la llicència haurà de solucionar els problemes detectats i sol·licitar una nova 
inspecció a l’EIC, que repetirà tot el procés d’inspecció. 
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2.- Revisió de la documentació de la instal·lació  
 
Aquest capítol fa referència als requeriments de documentació necessaris per a la gestió administrativa de 
l’expedient de la instal·lació. 
 
Com s’ha indicat anteriorment, un cop el representant del titular de la llicència (promotor, director de la 


instal·lació o instal·lador) sol·liciti l’inici del procediment d’inspecció, l’Agència d’Energia de Barcelona 


permetrà que el tècnic seleccionat de l’EIC pugui accedir als documents de la instal·lació.  
 
L’inspector efectuarà la inspecció amb els documents que es descarregui directament del Gestor Integral 


de l’Ordenança Solar de Barcelona o que siguin proporcionats per l’Agència d’Energia de Barcelona. La 
relació de documents és la següent: 


a)  Projecte executiu de la instal·lació 


b)  Contracte de manteniment de la instal·lació 


c)  Garanties de la instal·lació 


d)  Instruccions d’ús de la instal·lació, per a l’usuari 


e)  Manual d’ús i manteniment 


f)  Certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació d’energia solar tèrmica (certificat 
final). 


 


Requeriment 1. Projecte executiu de la instal·lació 
 
El projecte de la instal·lació ja ha estat revisat per l’Agència d’Energia de Barcelona per a l’atorgament de 


la llicència d’obres. Per tant, no cal que l’inspector validi si els continguts són correctes o si disposa de tots 
els apartats requerits.  
 
La tasca de l’inspector consisteix a llegir aquest document i entendre la configuració i ús de la instal·lació 


projectada, per facilitar-li la feina durant la visita d’inspecció. El projecte de la instal·lació també inclou 


plànols i esquemes que l’inspector haurà d’utilitzar durant la visita a la instal·lació.  
 
Com a requeriment, l’inspector haurà de comprovar que el document està signat per un tècnic facultatiu. 
En cas contrari, es consideraria un defecte greu. 
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Requeriment 2. Contracte de manteniment 
 
En aquest requeriment, l’inspector comprovarà que existeix un contracte de manteniment de la 
instal·lació per un període mínim de dos anys i que està signat degudament.  
 
El contacte de manteniment ha d’incloure un pla de manteniment adaptat a les característiques 


concretes de la instal·lació, que detalli les operacions que cal realitzar i la seva periodicitat. L’elaboració 


del pla de manteniment s’ha de dur a terme tenint en compte les indicacions del Manual d’ús i 
manteniment de la instal·lació.  
 
No disposar d’un contracte de manteniment es considerarà un defecte greu. 
 


Requeriment 3. Garantia de la instal·lació 
 
En aquest requeriment, l’inspector comprovarà que existeix un document de garanties de la instal·lació, 


signat per l’empresa instal·ladora, per un mínim de dos anys. No disposar del document de garanties es 
considerarà un defecte greu. 
 


Requeriment 4. Instruccions d’ús de la instal·lació 
 
La documentació elaborada ha d’incloure un document amb les instruccions bàsiques de funcionament 


de la instal·lació, dirigit a l’usuari final del sistema solar. L’absència d’aquest document es considera un 
defecte greu.  
 


Requeriment 5. Manual d’ús i manteniment de la instal·lació 
 
L’inspector comprovarà que existeix un manual d’ús i manteniment de la instal·lació. En aquest document 


ha de figurar el nom i les dades de contacte de l’empresa instal·ladora, les instruccions de funcionament 
de la regulació i de conjunt de la instal·lació, els paràmetres normals de funcionament i les operacions de 
manteniment preventiu necessàries i la seva periodicitat.   
 
A l’annex VI.3 de l’ordenança solar es defineixen les condicions de manteniment de les instal·lacions. 
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Requeriment 6. Certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació d’energia solar 
tèrmica 
 
En aquest document, el director de la instal·lació certifica que l’execució s’ha dut a terme segons el 
projecte i quines són les dades tècniques més rellevants. 
 
Les informacions contingudes al certificat final són necessàries per a la inspecció de la instal·lació. 
L’inspector utilitzarà aquest document per contrastar els paràmetres certificats amb les dades obtingudes 
durant la visita a la instal·lació. 
 
A la documentació annexa a aquesta guia es pot consultar un model de Certificat final i d’especificacions 


tècniques de la instal·lació amb el contingut mínim que ha de tenir, segons l’Annex VI.4 de l’ordenança 
solar. 
 
Per tal d’acomplir aquest requeriment, l’inspector haurà de comprovar que el Certificat final i 


d’especificacions tècniques de la instal·lació està complet i signat pel director de la instal·lació. També ha 
de comprovar que les dades tècniques certificades al document es corresponen amb les dades tècniques 
que conté projecte de la instal·lació. En cas contrari, es considerà un defecte greu. 
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3.- Visita d’inspecció de la instal·lació 
 
En aquest capítol s’exposen els diferents requeriments que l’inspector ha de revisar durant la visita a la 
instal·lació. En general, la finalitat és comprovar que les característiques dels diferents components de la 
instal·lació es corresponen amb les que es descriuen a la documentació i que s’han instal·lat correctament. 
 
El procés d’inspecció s’ha dividit en tres fases: 


− requeriments del camp de captació 


− requeriments del local tècnic 


− requeriments del sistema de distribució als punts de consum 
 
L’inspector ha de dur a terme les comprovacions preferentment en l’ordre en què s’indiquen en la present 


guia i a la fitxa d’inspeccions. Així, primer s’inspecciona el sistema de captació, després el local tècnic i, 


finalment, en el cas de sistemes amb elements distribuïts per l’edifici (per exemple edificis plurifamiliars), 


s’inspecciona el sistema de distribució. 
 
Per dur a terme la inspecció cal la presència del director de la instal·lació. També caldran unes condicions 
climatològiques adients. 
 
L’inspector utilitzarà la fitxa d’inspecció per validar els diferents requeriments, indicant si la comprovació 
dóna un resultat correcte o un defecte lleu o greu. 
 
L’inspector haurà de disposar de la instrumentació necessària per realitzar les comprovacions descrites 


(calculadora, nivell d’inclinació, peu de rei, brúixola, cinta mètrica, termòmetre de contacte o d’infrarojos 
amb cinta adhesiva negre mate, refractòmetre òptic de mà i elements de seguretat en el treball, si escau). 
 
 







 


 
 


 


Guia d’inspecció d’instal·lacions solars tèrmiques 11 / 41 
 


3.1.- Inspecció del sistema de captació 


 


Requeriment 7. Marca i model dels captadors instal·lats 
 
L’inspector haurà de comprovar que la marca i el model del captador instal·lat que figura a la placa de 
característiques es correspon amb el model indicat al certificat final. Normalment, la placa de 
característiques del captadors està situada en un dels laterals.  
 
Si la marca o el model del captador instal·lat és diferent al que figura al certificat final, es considerarà que 
existeix un defecte greu. 
 


Requeriment 8. Quantitat i connexió dels captadors solars 
 
L’inspector haurà de comprovar que el nombre total de captadors solars és el que figura al certificat final. 


També s’haurà de comprovar que la distribució dels captadors en grups i la seva connexió hidràulica es 


corresponen a les que s’indiquen als plànols del projecte de la instal·lació (plànol de planta i esquema de 
principi de la instal·lació). 
 
S’ha de parar atenció en comprovar si la connexió dels captadors en un mateix grup s’ha realitzat en sèrie 
o paral·lel, tenint en compte la configuració interna dels captadors. A la figura següent mostra diferents 
connexions de captadors i grups de captadors en sèrie i el paral·lel. 
 
Si el nombre de captadors solars instal·lats o el tipus de connexió hidràulica en sèrie o paral·lel és diferent 
als que figuren al certificat final i als plànols de la instal·lació, es considerarà un defecte greu. 
 


 
 


Figura 1. Exemple de connexions de captadors solars en sèrie i en paral·lel, dins del mateix grup. 
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Figura 2. Exemple de connexions de grups de captadors solars en sèrie i en paral·lel. 


 
 


Requeriment 9. Vàlvules de tall a l'entrada i sortida de cada bateria, aptes per a temperatures 
de fins a 185 ºC 
 
L’inspector ha de comprovar de manera visual que cada grup de captadors disposa de vàlvules de tall tant 


a l’entrada com a la sortida. Una vàlvula d’equilibrat hidràulic es considerarà una vàlvula de tall si pot 
tancar-se completament per dur a terme aquesta funció. 
 
La temperatura admissible per a les vàlvules de tall no podrà ser inferior a 185 ºC, excepte si la 
temperatura d’estancament dels captadors solars és inferior a aquest valor. En aquest cas, la temperatura 


admissible per a les vàlvules de tall no podrà ser inferior a la temperatura d’estancament dels captadors 
solars. 
 
L’inspector anotarà a la fitxa d’inspeccions la temperatura màxima de referència (185 ºC o la temperatura 


d’estancament dels captadors, si és inferior) i la temperatura admissible per les vàlvules de tall 
instal·lades. 
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Si no existeixen vàlvules de tall a l’entrada i a la sortida de cada grup de captadors solars o la temperatura 
admissible per les vàlvules és inferior al valor indicat, es considerarà un defecte greu. 
 


Requeriment 10. Estanquitat de les connexions dels captadors 
 
Per revisar aquest requeriment cal que l’inspector inspeccioni visualment tot el sistema de captació, 
parant especial atenció a les juntes entre captadors i entre les canonades i els grups de captadors. Ha de 
verificar l’absència de fuites de líquid, tocant les connexions per comprovar que estan seques. Si estan 


humides, ha de comprovar si es tracta d’una fuita o és fruit de condensacions. La presència de marques 


d’aigua a terra pot ser un indicatiu de fuites.  


Per validar aquest requeriment, el sistema de captació ha d’estar lliure de qualsevol pèrdua de líquid. En 
cas contrari, es considerarà un defecte greu. 
 


Requeriment 11. Fixacions de les estructures metàl·liques dels captadors 
 
Cal que l’inspector comprovi la solidesa de la fixació de les estructures de suport dels captadors a l’edifici 


i la seva estabilitat. L’inspector pararà especial atenció als cargols i a les soldadures de l’estructura, 


comprovant que els cargols estan ben fixats i les soldadures lliures d’òxid i protegides de la corrosió. S’ha 


de comprovar també que les fixacions de l’estructura i dels captadors solars a la coberta no en 


comprometen l’estanquitat. En cas que s’hagi perforat la coberta o les teules, es comprovarà que s’han 


pres les mesures adequades per garantir l’estanquitat, mitjançant l’aplicació de silicona, tela asfàltica o 
un procediment similar.  
El fet de no acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu. 
 


Requeriment 12. Connexió a terra de les estructures metàl·liques dels captadors 
 
Per protegir al personal de manteniment de contactes elèctrics directes o indirectes, cada estructura 
metàl·lica ubicada a la intempèrie ha d’estar connectada a un cable de terra. L’inspector ha de revisar 
cadascuna de les estructures i buscar la presa a terra.  
 
El fet de no acomplir aquest requeriment de manera generalitzada suposa un defecte greu. Es considera 
un defecte lleu si el requeriment s’incompleix de manera puntual, és a dir, l’absència de la presa de terra 


d’una de les estructures metàl·liques. 
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Requeriment 13. Separació entre files de captadors 
 
En aquest punt es comprova que les distàncies entre files de captadors són suficients per evitar que uns 
grups projectin ombres sobre d’altres. 
 
L’inspector ha de mesurar l’alçada relativa dels grups de captadors (h) i, mitjançant la brúixola i la cinta 


mètrica, la distància entre grups en l’eix nord/sud (d). Aquesta separació d ha de ser superior al doble de 


l’alçada relativa h (figura 3). En cas que la distància sigui inferior, cal comprovar que l’efecte de les 


ombres s’han tingut en compte en el projecte de la instal·lació i que les cotes reals corresponen a les de 


l’estudi d’ombres. 
 
El fet de no acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu si s’incompleix de manera generalitzada 


i un defecte lleu si s’observa que la incidència d’ombres serà mínima. 
 


 
Figura 3. Separació entre files de captadors  
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Requeriment 14. Distància entre obstacles i captadors 
 
Aquest requeriment és similar a l’anterior, però fa referència a la incidència d’ombres sobre els captadors 


causades per altres obstacles existents a la coberta. L’inspector ha de mesurar l’alçada relativa (h) entre 


l’obstacle i el grup de captadors (figura 4) i, mitjançant la brúixola, la distància entre l’obstacle i la bateria 


en l’eix nord/sud (d). Aquesta distància ha de ser superior al doble de l’alçada relativa mesurada h (figura 


4). En cas que sigui inferior, cal comprovar que l’efecte de les ombres s’han tingut en compte en el 
projecte de la instal·lació. 
 
El fet de no acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu si s’incompleix de manera generalitzada 


i defecte lleu si s’observa que la incidència d’ombres és mínima. 
 


 
Figura 4. Separació entre obstacles existents davant dels captadors  


 
 


Requeriment 15. Gruix de l’aïllament de les canonades exteriors 
 
Cal comprovar que el gruix dels aïllaments de les canonades situades a l’exterior és suficient i que no 


existeixen ponts tèrmics. Segons el punt IT 1.2.4.2.1 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 


edificis, el gruix de l’aïllament ha de ser superior a 35 mm per a canonades de diàmetres inferiors a 35 
mm, i superior a 40 mm per a canonades de diàmetres compresos entre 35 i 60 mm. 
 
Els gruixos indicats són vàlids per a materials amb una conductivitat tèrmica igual a 0,040 W/(m·K). En cas 
d’utilitzar d’un material d’aïllament amb una conductivitat tèrmica diferent, el gruix d’aïllament necessari 


pot variar. L’inspector podrà sol·licitar al director de la instal·lació la fitxa tècnica de l’aïllament per 
verificar el gruix mínim equivalent. 
 
La comprovació s’ha de fer en un o més punts del recorregut exterior de les canonades, a criteri de 


l’inspector, mesurant el diàmetre i l’espessor de l’aïllament (per exemple amb l’ajuda d’un peu de rei). 
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També s’ha de comprovar l’absència de ponts tèrmics a les canonades del circuit, en particular en els 
elements de subjecció de les canonades, mitjançant una inspecció visual.  
 
El fet de no acomplir aquest requeriment de manera generalitzada suposa un defecte greu. Es considera 
un defecte lleu si el requeriment s’incompleix de manera puntual, és a dir, en un petit tram del conjunt 
de canonades exteriors. 
 


Requeriment 16. Protecció de l’aïllament de les canonades exteriors 
 
Alguns aïllaments no estan preparats per a la seva instal·lació la intempèrie i es poden degradar 
ràpidament per l’efecte de la radiació ultraviolada (UV) del sol. En aquest requeriment, l’inspector haurà 


de comprovar que tot l’aïllament que es trobi a la intempèrie és apte per instal·lació en exteriors o ha 


estat protegit exteriorment mitjançant pintura especial per exteriors, cobertes de xapa d’alumini o altres 
materials.  
 
L’inspector haurà de comprovar que el material d’aïllament utilitzat és apte per a la instal·lació en 
exteriors, per exemple consultant la fitxa de característiques, o que ha estat protegit degudament.  
 
Si el requeriment s’incompleix de manera generalitzada es considerarà que existeix un defecte greu. Si el 


requeriment s’incompleix de manera puntual, és a dir, en un petit tram del conjunt de canonades 
exteriors, es considerarà que existeix un defecte lleu. 
 


Requeriment 17. Purgador a cada grup de captadors amb vàlvula de tall apta per a 
temperatures de fins a 185 ºC 
 
Per tal de facilitar la sortida de l’aire del circuit, es considera necessari instal·lar un purgador a la part alta 
(sortida) de cada grup de captadors. Aquests purgadors poden ser manuals o automàtics. Els purgadors 
automàtics no poden romandre oberts durant el funcionament normal del sistema per tal d’evitar 
pèrdues de fluid en el cas de formació de vapor al sistema de captació. Cada purgador automàtic ha de 
disposar, doncs, d’un element de tall.  
 
L’inspector ha de comprovar que tots els grups de captadors disposen d’un purgador i, que si és 
automàtic, tenen un element de tall.  
 
També s’ha de comprovar que tant la vàlvula com el purgador són aptes per temperatures de fins a 185 


ºC, excepte si la temperatura d’estancament dels captadors solars és inferior a aquest valor. En aquest 
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cas, la temperatura admissible per a aquests elements no podrà ser inferior a la temperatura 
d’estancament dels captadors solars. 
 
La temperatura màxima admissible per als purgadors normalment està indicada al mateix purgador. 
Si manquen purgadors als grups de captadors, no tenen vàlvula de tall o les temperatures màximes 
admeses són inferiors a les indicades, es considerarà que existeix un defecte greu. 
 


Requeriment 18. Potència de l’element de dissipació d’energia 
 
Els captadors solars poden arribar a temperatures molt elevades en cas d’estancament del sistema. 


Aquesta situació es dóna quan l’energia produïda pel sistema de captació no s’utilitza (com per exemple 


si l’edifici es manté tancat durant el mes d’agost). Per tal d’evitar la constant formació de vapor o l’estrès 


tèrmic dels elements, les instal·lacions poden disposar d’elements de dissipació de l’excedent d’energia 


que s’activen quan el sistema arriba a temperatures elevades. Els elements més emprats són aerotermos 
o dissipadors passius.  
 
L’inspector ha de comprovar que la potència [W] de l’element dissipador especificada al certificat final és 
igual o superior a la superfície total de captació en m² multiplicada per 700 [W]. 
 
En projecte es podrà justificar una potència de dissipació del conjunt de captadors per sota dels 700 
W/m², tenint en compte: la corba de rendiment del captador, una radiació de 1000 W/m², una 
temperatura ambient de 40 ºC i una temperatura màxima a l’entrada dels captadors solars de 90 ºC. 
 
Si la potència del terminal dissipador està compresa entre el 90% i el 100% de la potència del sistema de 
captació en les condicions esmentades, es considera un defecte lleu. Si la potència de l’element 
dissipador està per sota del 90% de la potència del sistema de captació, es considera un defecte greu.  
 


Requeriment 19. Sonda de regulació al camp de captació 
 
Si el sistema de control que acciona i atura les bombes és de tipus diferencial, ha de tenir una sonda de 
temperatura que mesuri la temperatura dels captadors.  
 
La sonda pot estar situada a la sortida d’un dels grups de captadors, dins d’una beina dins del col·lector 
superior de sortida del captador o a una beina existent per aquesta funció al captador. El captador o el 
grup de captadors en el qual es trobi instal·lada la sonda de temperatura haurà de ser representativa del 
camp de captació i lliure d’ombres. En qualsevol cas, cal verificar que la sonda mesura la temperatura 
disponible als captadors, inclús quan la bomba de circulació està aturada. 
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L’inspector ha de comprovar l’existència d’aquesta sonda i verificar que està instal·lada i connectada al 


regulador correctament. Si això no s’acompleix, es considera un defecte greu.  
 
Si la instal·lació disposa d’un sistema de regulació que funciona per radiació solar i no per diferencial de 


temperatures, l’inspector ha de comprovar que existeix una sonda de radiació solar i que aquesta es 


troba instal·lada degudament en un lloc permanentment lliure d’ombres i connectada al regulador. En 
cas contrari, es considerarà que és un defecte greu. 
 
 


3.2.- Inspecció del local tècnic 


 
En el local tècnic es troben normalment els dipòsits d’acumulació, les bombes de circulació i el quadre 


elèctric amb la unitat de regulació, entre d’altres components. L’inspector ha de tenir clara la seva 


configuració i identificar-ne els diversos elements i circuits abans d’iniciar les comprovacions que 


s’indiquen a continuació. 
 


3.2.1.- Etiquetatge i documentació del local tècnic 
 
La finalitat d’aquestes comprovacions és verificar que el local tècnic disposa d’informació suficient que 
permeti a futurs tècnics o empreses mantenidores entendre el funcionament del sistema i facilitar-ne el 
manteniment. 
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Requeriment 20. Plafó amb esquema de principi de la instal·lació 
 
L’inspector ha de comprovar que el local tècnic disposa d’un plafó amb l’esquema de principi de la 
instal·lació, en el qual es puguin identificar amb claredat els diferents elements i els circuits hidràulics. 
L’esquema ha de ser comprensible i s’ha d’ajustar a la realitat. 
 
En general l’esquema ha de permetre entendre i comprovar la configuració del sistema, localitzar-hi tots 


els elements instal·lats i conèixer l’estat en què s’han de trobar els elements del sistema perquè aquest 


funcioni correctament. Per això, l’esquema ha de contenir, com a mínim, la informació següent: 
 


Element Nivell de detall 


Captadors 
Representació completa o representativa dels captadors, repartició 
de les bateries i connexió sèrie/paral·lel Inclinació, orientació i 
ubicació en el circuit 


Bombes Ubicació en el circuit, marca i model 
Canonades Diàmetre i material de la canonada de cada circuit 
Aïllament Espessor segons si discorren pel interior de l’edifici o per l’exterior 
Acumulació Número d’acumuladors i connexió entre ells, tipus 
Vàlvules de tall Ubicació en el circuit 
Vàlvules de seguretat Pressió de taratge i ubicació 


Vas d’expansió Pressió de retaratge del gas, volum, ubicació en el circuit 
Sensors de temperatura i radiació Ubicació en el circuit 
Vàlvules buidatge Ubicació en el circuit 


Comptador d’energia Ubicació en el circuit 


Vàlvules d’equilibrat Tipus de vàlvula, ubicació en el circuit i taratge 
Filtre en tots els circuits tancats Ubicació en el circuit 
Bescanviador extern Potència i ubicació 
Manòmetres en entrades i sortides 
dels bescanviadors principals Ubicació en el circuit 


Pont manomètric en totes les 
bombes on siguin l’element de 
mesura del cabal 


Ubicació en el circuit 


Termòmetres en la impulsió i retorn 
del primari Ubicació en el circuit 


Termòmetres en totes les entrades i 
sortides dels bescanviadors 
principals 


Ubicació en el circuit 


Un pressòstat com a mesura de 
protecció (si existeix) Pressió mínima d’operació 


Compensadors de dilatació Ubicació en el circuit 
 
L’absència d’aquest plafó es considera un defecte greu. El fet de no acomplir els continguts mínims de 


manera generalitzada suposa un defecte greu. Es considera un defecte lleu si el requeriment s’incompleix 
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de manera puntual, és a dir, si falta alguna dada en el plafó que no afecta el funcionament de la 
instal·lació, el seu ús i manteniment i la seguretat de les persones. 
 
 
L’inspector pot aprofitar aquest plafó per repassar la configuració del local tècnic in situ, seguint les 
indicacions del director tècnic, si és necessari 


Requeriment 21. Etiquetatge d'identificació de les canonades 
 
L’inspector ha de comprovar que les canonades del local tècnic estan clarament etiquetades, indicant a 
quin circuit pertanyen i el sentit de circulació del fluid.  
 
Si les canonades no es troben etiquetades degudament es considera un defecte lleu. 
 


Requeriment 22. Còpia del manual d'ús i manteniment de la instal·lació 
 
L’inspector ha de comprovar que al local tècnic existeix una còpia del manual d’ús i manteniment de la 
instal·lació, en un lloc sec i lliure de pols.  
 
L’absència d’aquest manual d’ús i manteniment al local tècnic és un defecte greu.  
 


3.2.2.- Elements de mesura i control 
 
El local tècnic ha de disposar d’elements que permetin mesurar i controlar el bon funcionament del 
sistema, com termòmetres, manòmetres o cabalímetres. 
 


Requeriment 23.  Instal·lació d’elements de mesura de temperatura al retorn i impulsió del 
camp de captació 
 
La instal·lació ha de disposar d’elements de mesura de temperatura en aquells punts del sistema que són 


representatius del funcionament del conjunt. L’inspector ha de comprovar que es pot veure la 


temperatura com a mínim a les canonades d’impulsió i retorn del sistema de captació.  


Si la instal·lació no disposa d’aquests elements, o si no són adequats o estan mal instal·lats es considera 
un defecte lleu. 
 


Requeriment 24. Instal·lació d'un manòmetre a cada circuit 
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L’inspector ha de comprovar que existeix un manòmetre en cada circuit hidràulic. També s’ha de 


comprovar que la lectura de la pressió dels manòmetres no és superior a la que s’indica al certificat final 
a cap dels circuits.  
 
L’absència de manòmetres en algun dels circuits o una pressió superior a la màxima indicada al certificat 
final suposa un defecte greu.  
 


Requeriment 25. Mesuradors de cabal a cada circuit 
 
L’inspector ha de comprovar visualment que cada circuit tancat disposa d’un element que permeti 


mesurar el cabal de circulació dels diferents circuits. S’acceptaran com a sistemes de mesura del cabal de 


circulació la presència d’un cabalímetre, una vàlvula d’equilibratge amb mesura de pressió diferencial o 
un pont manomètric. 
 
En el cas de la utilització de vàlvules d’equilibratge per determinar el cabal de circulació, caldrà que el 


director de la instal·lació disposi de l’element de mesura adient per mesurar el cabal en presència del 
inspector. 
 
Si s’utilitzen les lectures de pressió diferencial abans i després de la bomba per determinar el cabal de 


circulació, caldrà verificar que al manual d’ús i manteniment de la instal·lació figuren les corbes 


característiques de les bombes instal·lades. No s’acceptarà que la mesura es dugui a terme a través de 
dos manòmetres. La lectura diferencial entre aspiració i impulsió de la bomba ha de dur-se a terme 
mitjançant un únic manòmetre amb dues claus de tall (pont manomètric). 
 
El fet de no disposar d’elements de mesura del cabal a cada circuit forçat suposa un defecte greu. 
 


Requeriment 26. Comptador de mesura l'energia entregada pel sistema solar 
 
Segons indica l’ordenança solar, és obligatori que cada instal·lació disposi, com a mínim, d’un comptador 


per mesurar l’energia cedida pel sistema de captació al sistema d’acumulació. La instal·lació del 


comptador d’energia s’ha de dur a terme de manera que no es comptabilitzi l’energia dissipada al 
terminal dissipador, si existeix. En el cas que el sistema tingui un bescanviador general, el comptador 
d’energia s’ha de trobar en el circuit secundari. Als sistemes amb diferents usuaris independents (com en 
el cas dels edificis plurifamiliars) aquest element pot no trobar-se al local tècnic sinó a un dels habitatges. 
 
Si la instal·lació no disposa d’un comptador d’energia instal·lat en un punt adequat, es considerarà un 
defecte greu.  
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3.2.3.- Sistemes de protecció 
 
Els sistemes de protecció contra sobrepressions, temperatures elevades o congelació són obligatoris en 
tota instal·lació tèrmica. En aquest apartat es comprovaran els requeriments d’aquests elements. 
 


Requeriment 27. Vàlvula de seguretat a cada circuit i pressió de taratge 
 
L’inspector ha de comprovar que cadascun dels circuits que componen la instal·lació disposa d’una 


vàlvula de seguretat. Anotarà a la casella corresponent de la Fitxa d’inspecció la pressió de taratge o 


descàrrega de la vàlvula (normalment indicada al cos de l’element) i comprovarà que és inferior a la 
pressió màxima del circuit corresponent, que figura al certificat final.  
 
L’absència de vàlvula de seguretat, o una pressió de taratge superior a la pressió màxima admesa pel 
circuit, es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 28. Conducció a dipòsit de les vàlvules de seguretat i punts de buidatge 
 
Al certificat final queda especificat amb quin tipus de líquid està omplert cada circuit. L’inspector ha de 
comprovar que, en cas que algun dels líquids no sigui de qualitat sanitària (per exemple, al circuit primari 
solar), les vàlvules de seguretat i punts de buidatge del circuit es troben conduïts a un recipient habilitat a 
aquest efecte i no abocats directament a la xarxa pública de clavegueram.  
 
En cas que aquest requeriment no es compleixi es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 29. Vas d’expansió a cada circuit tancat amb característiques adients 
 
El vas d’expansió és l’element encarregat d’assumir les variacions de volum d’un circuit tancat a causa de 


la variació de temperatura. L’inspector ha de comprovar que cada circuit tancat de la instal·lació disposa 


d’un vas d’expansió. També ha de comprovar les dades de la placa de característiques de cada vas i que la 
temperatura de funcionament, la pressió màxima de treball i el seu volum es corresponen amb les dades 
expressades al certificat final. La pressió i temperatures màximes admissibles dels vasos d’expansió i el 


seu volum quedaran anotats en les caselles corresponents de la fitxa d’inspecció. 
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Si el vas d’expansió d’algun dels circuits té un volum inferior al que s’indica al certificat final o les seves 
característiques de funcionament no són correctes pel circuit on es troben instal·lats, es considera un 
defecte greu. 
 


Requeriment 30. Temperatura de congelació del líquid termòfor 
 
Aquest requeriment només és aplicable a les instal·lacions que utilitzen un líquid termòfor amb 
anticongelant com a mesura de protecció contra glaçades. L’inspector haurà d’extreure d’un dels punts 
de buidatge de la instal·lació una petita mostra del líquid i determinar la temperatura de congelació, en 
ºC, amb l’ajut d’un refractòmetre òptic de mà. 
 
Si la temperatura de congelació del líquid termòfor és superior a -15 ºC, es considera un defecte greu. 
 
 


3.2.4.- Sistemes de bombeig 
 
Una instal·lació disposa, com a mínim, de tants grups de bombeig com circuits tancats. Les bombes 
s’encarreguen de fer arribar el líquid a tots els punts del circuit. 
 


Requeriment 31. Temperatura i pressió màximes i fluids admesos per les bombes  
 
L’inspector ha de comprovar les dades de la placa de característiques de cada bomba i verificar que la 
temperatura màxima de funcionament i la pressió màxima de treball es corresponen amb les dades 
expressades al certificat final. A més, haurà de verificar que la bomba del circuit primari solar és apta per 
funcionar amb el líquid termòfor utilitzat, si és diferent de l’aigua. 
 
Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 
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Requeriment 32.  Dues bombes en paral·lel en els circuits primari i secundari.  
 
Només en el cas d’instal·lacions amb més de 50 m2 de superfície de captació, l’inspector ha de comprovar 


que tant al circuit primari com al secundari als sistemes de bombeig s’han instal·lat dues bombes iguals 


en paral·lel, de manera que una estigui en funcionament i l’altra en reserva. Les bombes han de funcionar 
de manera alterna i no simultània.  
 
L’incompliment d’aquesta condició es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 33. Cabal de circulació  
 
L’inspector ha de mesurar el cabal dels diferents circuits i comparar el resultat amb els cabals nominals 
de cada circuit, indicats al certificat final. Ela cabals quedaran anotats en les caselles corresponents de la 
fitxa d’inspecció. 
 
Si el cabal de qualsevol dels circuits divergeix en més d’un 20% del cabal especificat al certificat final es 
considera un defecte greu. Si la desviació del cabal es troba compresa entre el 10% i el 20% es considera 
que el defecte és lleu. 
 
 
 


3.2.5.- Sistemes bescanviadors 
 


Els bescanviadors tèrmics són els elements del sistema que permeten transferir l’energia calorífica d’un 
circuit a un altre. Normalment separen el circuit primari del secundari i poden ser exteriors (bescanviador 
de plaques o tubulars) o trobar-se allotjats dins dels dipòsits acumuladors (bescanviador tipus 
“serpentí”). És important validar que les condicions de treball dels bescanviadors són correctes i que la 


seva capacitat de bescanvi és suficient per cedir tota l’energia procedent del sistema de captació al circuit 
de consum. 


Requeriment 34. Capacitat de bescanvi 
 
Aquest requeriment comprova la capacitat de transferència de calor entre els circuit primari i el 
secundari d’acumulació o consum. La comprovació és diferent en funció del tipus de bescanviador. 
 


Bescanviadors incorporats als acumuladors solars. En aquest cas, l’inspector ha de comprovar que 
la relació (en m2) entre la superfície útil de bescanvi indicada a la placa de característiques de 
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l’acumulador o la seva fitxa tècnica i la superfície total de captació, segons s’indica al certificat 
final, és igual o superior a 0,15. La superfície de bescanvi quedarà anotada a la casella 
corresponent de la fitxa d’inspecció. Si aquest requeriment no es compleix es considera un 
defecte greu. 
 
Bescanviadors exteriors a l’acumulador solar. En el cas que la transferència d’energia es dugui a 


terme amb un bescanviador de calor extern, de plaques o de tubs, l’inspector comprovarà que la 
relació entre la potència del bescanviador (expressada en W), indicada a la placa de 
característiques del bescanviador o la seva fitxa tècnica, és superior a l’àrea total de captació (en 
m2) multiplicada per 500 W. Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 35. Temperatura i pressió màximes dels bescanviadors 
 
L’inspector ha de comprovar que la pressió màxima i temperatura màxima de treball indicada en la placa 
de característiques de cadascun dels bescanviadors es corresponen amb les dades expressades al 
certificat final.  
 
Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 
 
 


3.2.6.- Inspecció de sistemes amb acumulació centralitzada 
 
Aquests requeriments només són aplicables per a sistemes amb acumulació centralitzada, tant si es 
tracta d’acumulació d’inèrcia com d’ACS. Queden exclosos d’aquests requeriments sistemes amb 
acumulació distribuïda a cada usuari, que es tracten de manera diferent més endavant. 
 


Requeriment 36. Volum, pressió i temperatures màximes de l’acumulació 
 
L’inspector ha de consultar a la placa de característiques tècniques de cada acumulador quina és la seva 


capacitat i comprovar que el volum d’acumulació total de la instal·lació i els volums unitaris i el nombre 


d’acumuladors són els que s’indiquen al certificat final. Aquest requeriment fa referència únicament als 


dipòsits que tinguin una funció d’acumuladors solars i no es consideren els acumuladors de suport. 
 
També s’ha de comprovar que la pressió màxima i temperatura màxima de treball que figura a la placa de 
característiques de cadascun dels acumuladors es corresponen amb les expressades al certificat final per 
al circuit o circuits connectats als dipòsits.  
 
Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 
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Requeriment 37. Ubicació de la sonda de temperatura de l'acumulador  
 
En les instal·lacions on el sistema de control actua en funció de la diferència de temperatura entre el 
sistema de captació i el sistema d’acumulació centralitzat, cal que hi hagi una sonda de temperatura 


ubicada a la part baixa de l’acumulador. L’inspector ha de comprovar que aquesta sonda existeix i que 


mesura realment la temperatura al terç inferior de l’acumulador.  
 
Si el sistema de control és del tipus diferencial però no es disposa de cap sonda al dipòsit acumulador o 
està mal ubicada es considera un defecte greu. 
 
 


3.2.7.- Inspecció del sistema de canonades i aïllaments 
 
En aquest apartat es comprova l’absència de fuites a la instal·lació i que els aïllaments del sistema són 
correctes. 
 


Requeriment 38.  Estanquitat de les connexions dels elements del local tècnic 
 
Per revisar aquest requeriment cal que l’inspector faci una inspecció visual del conjunt del local tècnic, 
parant una atenció especial a les juntes entre les canonades i els diferents elements del circuit. Ha de 
verificar l’absència de fuites de líquid, tocant les connexions per comprovar que estan seques. Si estan 


humides, ha de comprovar si es tracta d’una fuita o és fruit de condensacions. La presència de marques 


d’aigua a terra pot ser un indicatiu de fuites.  
 
Els circuits han d’estar lliures de qualsevol pèrdua de líquid. En cas contrari, es considerarà un defecte 
greu. 
 


Requeriment 39.  Sistema de càrrega dels circuits tancats 
 
L’inspector ha de comprovar que tot circuit tancat disposa d’un sistema de càrrega. Com a mínim, cada 
circuit ha de tenir una clau normalment tancada per on realitzar la càrrega. Si aquest sistema de càrrega 
és automàtic (per exemple si es realitza una aportació de líquid de forma automàtica quan hi ha una 
pèrdua de pressió) s’ha de comprovar que el líquid de càrrega és el mateix que el que s’especifica al 


certificat final. No es permet la utilització d’un sistema automàtic de càrrega connectat directament a la 
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xarxa d’aigua. Si els sistemes de càrrega dels diversos circuits tancats no acompleixen algun d’aquests 
requeriments es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 40. Gruix dels aïllaments de les canonades interiors 
 
En aquest punt es verifica el gruix de l’aïllament instal·lat. L’inspector ha de comprovar el diàmetre 


exterior de la canonada i el gruix de l’aïllament. Per a diàmetres de canonades iguals o menors a 35 mm, 


el gruix de l’aïllament és de 25 mm com a mínim. Per a diàmetres de canonades compresos entre 35 i 60 


mm, el gruix mínim de l’aïllament és de 30 mm. 
 
Els gruixos indicats són vàlids per a materials amb una conductivitat tèrmica igual a 0,040 W/(m·K). En cas 
d’utilitzar d’un material d’aïllament amb una conductivitat tèrmica diferent, el gruix d’aïllament necessari 


pot variar. L’inspector podrà sol·licitar al director de la instal·lació la fitxa tècnica de l’aïllament per 
verificar el gruix mínim equivalent. 
 
Per tal d’acomplir aquest requeriment també s’ha de verificar l’absència de ponts tèrmics, mitjançant 


una inspecció visual, comprovant que els elements de subjecció de les canonades no s’agafin directament 


al tub o que s’utilitzen abraçadores aïllants isofòniques.  
 
Es considera un defecte lleu si aquest requeriment s’incompleix de manera puntual, i un defecte greu si 


s’incompleix de manera generalitzada. 
 


3.2.8.- Comprovació dels paràmetres del sistema de control 
 
Hi ha una gran varietat de sistemes de control d’instal·lacions solars, que van des d’una senzilla 
centraleta fins a PLC amb funcions de control més complexes. Arribats a aquest punt, cal que el director 
tècnic de la instal·lació expliqui a l’inspector en línies generals el funcionament del sistema de control. 
 


Requeriment 41. Compliment de paràmetres mínims de control 
 


i. Instal·lacions amb un control de tipus diferencial per al circuit primari:  
 
Amb l’ajuda del director de la instal·lació, l’inspector ha de comprovar visualment els paràmetres de 


control del sistema. S’ha de comprovar que el control diferencial està ajustat de manera que les bombes 
del circuit de captadors no estiguin en funcionament quan la diferència de temperatures entre captació i 
acumulació sigui menor de 2 ºC i que no estiguin aturades quan la diferència sigui superior a 7 ºC. Si 
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aquests paràmetres no són correctes, el tècnic responsable de la instal·lació els podrà modificar in situ (si 
la centraleta programable ho permet) per tal de pal·liar el defecte.  
 


ii. Instal·lacions amb un control per radiació solar per al circuit primari:  
 
Amb l’ajuda del director de la instal·lació, l’inspector ha de comprovar visualment els paràmetres de 


control del sistema. S’ha de comprovar que el control per radiació està ajustat de manera que les bombes 
del circuit de captadors no estiguin en funcionament quan la radiació solar es troba per sota dels 200 
W/m2 i que no estiguin aturades quan la radiació sigui superior a 350 W/m2. Si aquests paràmetres no 
són correctes, el tècnic responsable de la instal·lació els podrà modificar in situ (si la centraleta 
programable ho permet) per tal de pal·liar el defecte. La sonda de radiació solar s'ha de trobar lliure 
d'ombres i amb la mateixa orientació i inclinació que el camp solar. Si la sonda o el control no s'ajusta als 
requisits definits es considera un defecte greu. 
 


iii. No s’admeten altres controls de les bombes del circuit de captadors exclusivament a través de 


termòstat absoluts o rellotges horaris. Qualsevol sistema de control alternatiu s’haurà de ser 
detallar degudament a projecte i caldrà justificar-ne el correcte funcionament durant la visita. 


 
 


3.2.9.- Verificació de la seguretat de la instal·lació elèctrica del sistema 
 
Tota instal·lació disposa d’elements de consum elèctric i, per tant, d’un quadre elèctric on es troben els 
elements de protecció. 
 


Requeriment 42. Proteccions elèctriques dels elements del local tècnic 
 
Cal comprovar de manera visual que el quadre elèctric on es troben les proteccions elèctriques, i altres 
components elèctrics o electrònics (com el control solar), estan protegits contra possibles fuites de la 
instal·lació. Els elements que no tinguin una protecció IP65 no poden estar mai situats sota canonades 
carregades amb líquid ni a menys de 20 cm per sobre d’aquestes canonades. Si aquest requeriment no 


s’acompleix, es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 43. Línies per a enllumenat, enllumenat d'emergència i força 
 
En el cas que el local tècnic disposi d’enllumenat i d’enllumenat d’emergència, es comprovarà visualment 


que es disposa de línies separades per l’alimentació de l’enllumenat, l’enllumenat d’emergència i la resta 


d’aparells de consum de la instal·lació i que totes tenen el seu magnetotèrmic de protecció. A més, s’ha 
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de comprovar que els elements actius que no disposin de doble aïllament (indicat amb el símbol  ) porten 
la presa a terra pertinent.  
 
Si les línies elèctriques no disposen de protecció o hi ha múltiples elements actius que no estan protegits 
contra contactes indirectes amb la corresponent presa a terra, es considera un defecte greu. 


3.2.10.- Validació del sistema d’energia auxiliar 
 
El sistema d’energia solar està dimensionat per aportar un percentatge de l’energia necessària per cobrir 


la demanda tèrmica. És necessari un sistema d’escalfament auxiliar per tal d’assegurar en tot moment la 
continuïtat del subministrament de la demanda tèrmica. En aquest apartat només es tracten els sistemes 
d’energia auxiliar centralitzats (hotels, clíniques, poliesportius...) i no els sistemes distribuïts (edificis 


plurifamiliars), que es tractaran en el capítol “3.3.- Sistema de distribució”.  
 


Requeriment 44. Aportació adequada de l’energia auxiliar 
 
No es permet l’aportació d’energia auxiliar en el circuit de captació solar, ja que si això succeeix baixarà el 


rendiment del sistema de captació. Tampoc es permet l’aportació d’energia auxiliar a l’acumulador solar.  
 
Si el sistema convencional no disposa d’acumulació, (p. ex. mitjançant escalfadors o calderes mixtes 


instantànies), l’equip ha de ser modulant, és a dir, capaç de regular la seva potència de forma que 


s’obtingui la temperatura de disseny de manera permanent amb independència de quina sigui la 


temperatura de l’aigua d’entrada a l’equip. La potència del sistema auxiliar ha de ser suficient per cobrir 


ta totalitat del servei, com si no disposés del sistema solar. El sistema auxiliar només ha d’entrar en 


funcionament quan sigui estrictament necessari i de manera que s’aprofiti al màxim de l’energia 
procedent del camp de captació.  
 
L’inspector, a partir de l’esquema hidràulic de la instal·lació i amb l’ajuda del director de la instal·lació, si 


escau, ha de comprovar visualment que cap d’aquests casos es dóna. En cas contrari, es considerarà un 
defecte greu. 
 


Requeriment 45. Limitació de la temperatura màxima de distribució d'ACS 
 
Aquest requeriment només és aplicable per a sistemes amb acumulació centralitzada d’ACS. No es 


permet la temperatura d’aigua de consum per sobre els 60 ºC atès que podria produir escaldament als 


usuaris en els punts de consum. L’inspector ha de comprovar quina és la temperatura màxima a la que 


pot arribar el dipòsit acumulador d’ACS, que pot estar limitada pel mateix sistema de control.  
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En cas de sistemes amb acumulació centralitzada d’ACS per sobre dels 60 ºC, l’inspector ha de comprovar 


visualment que el circuit de distribució d’ACS disposa d’un element que limita de la temperatura de 
consum per sota dels 60 ºC.  
 
El fet de no acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu. 
 


3.3.- Inspecció i control del sistema de distribució 


 
Aquest apartat fa referència principalment a les instal·lacions d’energia solar en edificis plurifamiliars que 


disposen d’un sistema de distribució encarregat de fer arribar l’energia generada pel sistema de captació 
fins a cadascun dels veïns. Les configuracions més habituals de sistemes de distribució en edificis 
plurifamiliars són les següents: 
 


a) Acumulació centralitzada d’ACS amb sistema auxiliar d’energia individual a cada habitatge.  
 


En aquesta tipologia d’instal·lació, el camp de captació solar i el sistema d’acumulació d’aigua 


calenta de consum són comunitaris. El subministrament d’ACS als usuaris es realitza des del 


dipòsit comunitari mitjançant una xarxa de recirculació d’aigua a temperatura variable, en funció 
de les condicions meteorològiques.  
 
Cada usuari té el seu propi equip de suport auxiliar a l’interior de l’habitatge, que pot ser 
instantani o amb acumulació. 
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b) Acumulació centralitzada d’inèrcia amb sistema auxiliar d’energia individual situat a cada 


habitatge.  
 


En aquesta tipologia, el dipòsit comunitari realitza la funció d’acumulació d’energia i no conté 


aigua de consum. El preescalfament solar de l’aigua de consum es realitza a l’interior de cada 
habitatge mitjançant un bescanviador de plaques individual connectat al circuit tancat de 
distribució.  
 
El sistema auxiliar de suport es troba a l’interior de cada habitatge, després del bescanviador de 
calor individual. 
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c) Acumulació solar distribuïda a cada habitatge amb sistema auxiliar d’energia individual.  
 


En aquesta tipologia hi ha un dipòsit d’aigua amb bescanviador intern a cada habitatge. La 


transferència d’energia des dels captadors es duu a terme mitjançant un circuit tancat connectat 
als bescanviadors interns dels acumuladors. Cada acumulador es pot connectar o desconnectar 
del circuit primari solar en funció de la radiació disponible o de si ha assolit o no la temperatura 
màxima d’acumulació. L’aportació d’energia auxiliar es realitza també a l’interior de cada 


habitatge, després de l’acumulador solar. 
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3.3.1.- Requeriments generals 
 
 
Els requeriments que s’indiquen a continuació són aplicables a qualsevol de les tres tipologies 
esmentades: 
 


Requeriment 46. Comptador de l’energia aportada a un habitatge, com a mínim 
 
Segons s’indica al punt 5 de l’annex VI.1 de l’ordenança solar, als edificis plurifamiliars és obligatòria la 


instal·lació d’un comptador d’energia en un habitatge de referència, com a mínim. L’inspector ha de 


comprovar l’existència d’aquest comptador d’energia i que està instal·lat correctament, de manera que 


pugui mesurar l’energia subministrada pel sistema solar a aquell habitatge en particular.  
 
Si aquest requeriment no es compleix es considera un defecte greu. 
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Requeriment 47.  Registre per a la instal·lació d’un comptador d’energia a l’exterior dels 
habitatges 
 
El mateix punt 5 de l’annex I de l’ordenança solar indica que a les instal·lacions en edificis plurifamiliars 


s’ha de preveure un registre, accessible des de l’exterior dels habitatges, que permeti la instal·lació 


posterior d’elements de mesura de l’energia tèrmica aportada a cada usuari. L’inspector haurà de 


comprovar que existeix aquest registre i que la configuració del circuit de derivació a l’habitatge permet 


la instal·lació d’un comptador energètic per mesurar l’energia solar subministrada a aquell habitatge en 
particular.  
 
Si aquest requeriment no s’acompleix, es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 48. Sistema d'energia auxiliar individual instantani modulant per temperatura 
 
L’aportació d’energia auxiliar s’ha de realitzar de manera que no interfereixi amb la instal·lació solar. En 


el cas de la utilització de sistemes auxiliars instantanis (escalfadors o calderes murals), l’equip ha de ser 


modulant, és a dir, capaç de regular la seva potència de forma que s’obtingui la temperatura de disseny 


de manera permanent amb independència de quina sigui la temperatura de l’aigua d’entrada a l’equip. A 


més, la potència del sistema auxiliar ha de ser suficient per garantir la totalitat del servei d’aigua calenta 


sanitària i només ha d’entrar en funcionament quan sigui estrictament necessari i de manera que 


s’aprofiti el màxim de l’energia extreta del camp de captació.  
 
L’inspector ha de comprovar aquests aspectes mitjançant la documentació de l’equip d’energia auxiliar, 


l’esquema hidràulic de la instal·lació i amb l’ajuda del director tècnic, si escau. Si alguna d’aquestes 
condicions no es dóna, es considera un defecte greu. 
 


Requeriment 49. Gruix dels aïllaments interiors 
 
L’inspector ha de comprovar que el circuit de distribució d’aigua calenta es troba aïllat. En ocasions, 
alguns trams del circuit de distribució es troben amagats per muntants o falsos sostres. En aquest cas, 
l’inspector ha de comprovar aquells trams que queden a la vista, com els espais accessibles esmentats al 


requeriment 47 d’aquest mateix apartat. L’inspector ha de comprovar (per exemple, amb l’ajut d’un peu 


de rei) el diàmetre exterior de la canonada i el gruix de l’aïllament. Per a canonades de diàmetre igual o 


menor a 35 mm, el gruix de l’aïllament ha de ser, com a mínim, de 25 mm. Per a canonades de diàmetre 


comprès entre 35 i 60 mm, el gruix mínim de l’aïllament ha de ser de 30 mm.  
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Per tal d’acomplir aquest requeriment també s’ha de comprovar visualment que les canonades del circuit 
no tenen ponts tèrmics. 
 
Es considera un defecte lleu si aquest requeriment s’incompleix de manera puntual, i un defecte greu si 


s’incompleix de manera generalitzada. 


 
 


3.3.2.- Requeriments particulars 
 
Els següents requeriments són aplicables a les tipologies d’instal·lacions en edificis plurifamiliars a) 


Acumulació centralitzada d’ACS i c) Acumulació distribuïda: 
 
Requeriment aplicable només a instal·lacions de tipus a) Acumulació centralitzada d’ACS 
 


Requeriment 50. Elements de mesurament del consum individual d'ACS 
 
Aquest requeriment només és aplicable per a instal·lacions del tipus (a) que disposen d’acumulació 


centralitzada, des de la qual es distribueix l’aigua calenta als diversos veïns. En aquest cas és necessari 


que la instal·lació disposi d’un sistema de mesura de l’aigua calenta consumida a cada habitatge, per tal 


de permetre un eventual repartiment del cost de la factura d’aigua comunitària entre els veïns, en funció 
del consum individual. 
 
L’inspector ha de comprovar l’existència d’aquests comptadors, la lectura dels quals es pot dur a terme 


de manera individual o a través d’un sistema de control centralitzat. L’absència de comptadors suposa un 
defecte greu. 
 
Requeriments aplicables només a instal·lacions de tipus c) Acumulació distribuïda 
 
Els quatre requeriments que s’indiquen a continuació són aplicables per a la tipologia d’instal·lacions (c) 


en edificis plurifamiliars que disposen d’acumuladors solars individuals per a habitatges. 
 


Requeriment 51. Característiques dels acumuladors individuals 
 
L’inspector ha de dur a terme les comprovacions següents referents a les característiques dels 
acumuladors individuals: 
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- El volum d’acumulació de cada habitatge (segons la placa de característiques de l’acumulador) es 


correspon amb el que s’expressa al certificat final i al projecte de la instal·lació. 
 
- No existeix aportació d’energia auxiliar als acumuladors solars. En particular, en el cas que l’aportació 


d’energia es faci mitjançant una resistència elèctrica, aquesta ha d’estar situada a un acumulador 


addicional, independent de l’acumulador solar.  
 
- Els dipòsits són verticals i estan ubicats a l’interior i en llocs adequats que en permetin la substitució per 
envelliment o avaria. 
 


Requeriment 52. Superfície de bescanvi dels acumuladors individuals  
 
L’inspector anotarà la superfície dels bescanviadors interns dels acumuladors (indicada a la placa de 


característiques de l’acumulador o la fitxa tècnica) i verificarà que la relació entre la suma de superfícies 


de bescanvi dels acumuladors distribuïts, i la superfície total de captació, segons s’indica al certificat final, 
no és inferior a 0,15. 
 
No cal dur a terme les comprovacions a tots els habitatges de l’edifici. És suficient verificar les diverses 


tipologies d’habitatges o, si tots són similars, un percentatge al voltant del 20%. No acomplir aquests 
requeriments suposa un defecte greu. 
 


Requeriment 53. Sistema de control individual  
 
Aquest requeriment només és aplicable a les instal·lacions amb un control del tipus diferencial individual 
a cada habitatge. Amb l’ajuda del director de la instal·lació, l’inspector ha de comprovar els paràmetres 
del sistema de control individual.  
 
S’ha de comprovar que el control diferencial està ajustat de manera que la instal·lació no cedeixi energia 


a l’acumulador individual quan la diferència de temperatures entre el circuit solar i l’acumulació 
individual sigui inferior a 2 ºC, i sí que en cedeixi quan aquesta diferència sigui superior a 7 ºC. Si aquests 
paràmetres no són correctes, el tècnic responsable de la instal·lació els podrà modificar in situ (si la 
centraleta programable ho permet) per tal de pal·liar el defecte.  
 
No cal inspeccionar tots els habitatges; un percentatge al voltant del 20% és suficient.  
 
No acomplir aquest requeriment es considera un defecte greu si es produeix de manera generalitzada, i 
lleu si es produeix de manera puntual. 
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Requeriment 54. Limitació de la temperatura màxima de distribució d'ACS  
 
No es permet la distribució de l’aigua de consum per sobre els 60 ºC atès que podria produir escaldament 


en els punts de consum. L’inspector ha de comprovar quina és la temperatura màxima a què poden 


arribar els dipòsits acumuladors d’ACS individuals, que pot estar delimitada pels paràmetres del sistema 


de control. En cas que els dipòsits acumuladors individuals d’ACS puguin arribar a temperatures per sobre 


dels 60 ºC, l’inspector ha de comprovar visualment que el servei de distribució d’ACS disposa sempre 


d’un element que limita la temperatura de distribució als punts de consum per sota de 60 ºC. El fet de no 
acomplir aquest requeriment suposa un defecte greu. 
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3.4 – Proves de funcionament de la instal·lació  


 
Un cop s’ha comprovat que la instal·lació disposa de tota la documentació necessària, que s’ajusta al 


disseny aprovat per l’Agència d’Energia de Barcelona expressat en el recull de dades tècniques del 


certificat final i que l’execució és correcta, es comprova que la instal·lació es comporta d’acord amb els 
paràmetres de funcionament desitjats i que els sistemes de protecció actuen correctament. 
 
Tot i que l’inspector està familiaritzat amb el conjunt de la instal·lació, cal la col·laboració del director de 


la instal·lació a l’hora de manipular els diversos elements i el sistema de control. En definitiva, el director 


de la instal·lació ha de demostrar i convèncer l’inspector que la instal·lació funciona correctament. 
 
Si qualsevol de les proves de funcionament descrites no dóna el resultat esperat, es considera un defecte 
greu. A la fitxa d’inspecció hi ha espai perquè l’inspector hi anoti les observacions que trobi escaients per 
a cadascuna de les proves. En particular: 


a) Si es considera que la prova de funcionament no és correcta, l’inspector ha d’especificar-
ne els motius. 


b) Si es considera que la prova de funcionament ha estat satisfactòria, l’inspector ha 


d’anotar els paràmetres de funcionament durant la prova, com temperatures del sistema 
de captació, temperatures del dipòsit acumulador, etcètera. 


 
Per dur a terme les proves de funcionament, cal que l’inspector disposi d’un element de mesurament de 
la temperatura (un termòmetre de contacte, per exemple). 
 
En l’apartat “3.2.8.- Comprovació dels paràmetres del sistema de control” ja s’ha comprovat que els 


paràmetres de consigna del sistema de control són correctes. Als requeriments 19 i 37 s’ha comprovat 


l’existència de les sondes de temperatura (o de radiació) pel control solar. 
 
És imprescindible comprendre i interpretar les variables del sistema de control i com aquest sistema 
comanda els diferents actuadors en funció d’aquestes lectures per poder comprovar el funcionament de 


la instal·lació. A la fitxa d’inspecció s’han d’anotar les temperatures de les sondes i comprovar que el 
sistema de control i els elements que comanden es troben activats o desactivats de manera correcta per 
a aquelles lectures de temperatura concretes. 
 
S’ha de comprovar tant el funcionament general de la instal·lació com les funcions de seguretat contra 
glaçades i sobreescalfament, en el cas que aquestes es facin a través del sistema control. Bàsicament es 
tracta de comprovar que els elements arrenquen i s’aturen segons s’indica al projecte del sistema en el 
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seu apartat de descripció del funcionament. Si les condicions climatològiques són acceptables i l’estat en 
què es troba la instal·lació ho permet, aquesta comprovació pot ser relativament fàcil. Per exemple, en 
un dia de sol, si la temperatura dels acumuladors és inferior a la temperatura dels captadors, s’ha de 
comprovar que les bombes estan en funcionament, escalfant el dipòsit. 
 
En cas que les lectures dels paràmetres que rep el sistema de control no permetin validar el 
funcionament del sistema, cal simular-les fins als rangs de consigna, actuant sobre les sondes de 
temperatura i comprovant que el sistema de control activa i desactiva els diversos elements que 
comanda de manera adient. Aquesta operació s’ha de repetir per a totes les modalitats de funcionament 
que comandi el sistema de control. 
 
Unes comprovacions ràpides i mínimes que es poden dur a terme són: 
 


a) Si el sistema de bombeig del circuit primari està comandat mitjançant un termòstat 
diferencial s’han de prendre mesures de temperatures en alguns ràcords de la part superior 


dels captadors i en la part baixa i alta de l’acumulació. Si la mitjana dels valors agafats del 


camp de captació és superior en 7 ºC a la temperatura a la part baixa de l’acumulació i la 


temperatura d’acumulació no ha arribat al seu valor màxim, les bombes han d’estar en 


funcionament. En cas contrari, el sistema de bombeig ha d’estar aturat. 


b) Si el sistema de bombeig del circuit primari està comandat mitjançant una sonda de 
radiació es comprovarà que si la radiació és suficient [uns 350 W/m2], les bombes han 
d’estar en funcionament. En cas contrari, el sistema de bombeig haurà d’estar aturat. 


 
Com s’ha indicat anteriorment, la col·laboració del director de la instal·lació és important per comprovar 
que el sistema funciona de manera correcta en les diverses modalitats. 
 
Si els paràmetres del sistema no permeten demostrar el bon funcionament del sistema, l’inspector pot 
demanar al director de la instal·lació que variï els paràmetres de consigna directament des del sistema de 
control, activant i desactivant els diferents elements de la instal·lació. 
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4.- Finalització del procediment d’inspecció  
 
Una vegada realitzades totes les comprovacions, l’inspector ha de realitzar un recompte dels 
requeriments no complerts, és a dir, dels defectes de la instal·lació.  
 
L’inspector donarà conformitat a la instal·lació amb un màxim de 3 defectes lleus. Un defecte greu 
implica la no-conformitat de la instal·lació. 
 


4.1.- Procediment si la instal·lació obté un màxim de tres defectes lleus i 


cap defecte greu 


 
En aquest cas, la instal·lació obté la conformitat en la inspecció. L’EIC posarà el seu segell en l’espai 
destinat a aquest efecte en el certificat final.  
 
El segell de l’EIC només implica que la instal·lació ha estat inspeccionada segons el procediment 


d’inspecció descrit i que es correspon amb el projecte entregat a l’AEB. No implica, però, cap 


responsabilitat de l’inspector ni de l’EIC en el disseny de la instal·lació ni sobre la realització de les proves 
preceptives segons el RITE. 
 
L’inspector lliurarà el certificat final i una còpia de la fitxa de control degudament emplenats al 


responsable de la instal·lació. L’inspector notificarà a l’AEB l’obtenció de la conformitat en la inspecció de 
la instal·lació avaluada. 
 
Un cop l’AEB rebi la notificació per part de l’EIC amb la següent documentació, es durà a terme la 


tramitació final de l’expedient: 


• certificat final segellat degudament per l’EIC i signat pel director de la instal·lació, 
• check-list de validació degudament signat i segellat per l'EIC 
• acta d'inspecció degudament signada i segellada per l'EIC 
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4.2.- Procediment si la instal·lació obté més de tres defectes lleus o 


algun defecte greu 


 
En aquest cas, es considera que la instal·lació no supera la inspecció i, per tant l’EIC no podrà segellar el 
certificat final.  
 
L’inspector entregarà una còpia de la fitxa d’inspecció al responsable de la instal·lació, i restarà a l’espera 


de la següent visita d’inspecció.  
 
En aquest cas, el responsable de la instal·lació ha de solucionar els defectes marcats a la fitxa d’inspecció 


abans de tornar a sol·licitar la inspecció a l’EIC. En la visita següent, l’inspector ha de comprovar que 


s’han solucionat els defectes marcats en la darrera fitxa d’inspecció i qualsevol element del sistema que 


s’hagi pogut veure afectat per aquests defectes, emplenant una nova fitxa de control.  
 
Aquest procés es repetirà fins que s’obtingui la conformitat de la instal·lació per part de l’EIC. 
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Núm. procediment: Data de validació:


Adreça: Ús de l'edifici:


Promotor: Projectista:


Director d'obra: Instal·lador:


Nom ECA: Nom inspector:


Defecte Correcte D. greu D. lleu


1. DOCUMENTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ


1 Projecte executiu de la instal·lació (signat pel director d'obra) Greu G


2 Contracte de manteniment per a 2 anys prorrogable automàticament (signat pel titular i l'empresa mantenidora) Greu G


3 Garanties de la instal·lació per a 2 anys i dels equips pel període del fabricant (signades per l'instal·lador) Greu G


4 Instruccions d'ús de la instal·lació, pel l'usuari Greu G


5 Manual d'ús i manteniment de la instal·lació Greu G


6 Certificat final d'obra segons model AEB (signat pel director d'obra o instal·lador, en cas de < 7,1 m²) Greu G


2. EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ Defecte Correcte D. greu D. lleu


2.1. Sistema de captació


7 Marca i model dels captadors instal·lats Greu G


8 Quantitat i connexió dels captadors solars Greu G


9 Vàlvules de tall a l'entrada i sortida de cada bateria, aptes per a temperatures de fins a 185 ºC. Greu G


ref.1 Temp. màx. capt. (ºC): < Temp màx vàlvules tall (ºC):


10 Estanquitat de les connexions dels captadors Greu G


11 Fixacions de les estructures metàl·liques dels captadors Greu G


12 Connexió a terra de les estructures metàl·liques dels captadors Lleu G


13 Separació entre files de captadors 2 x H obstacle = dist. mín. (m) < dist. capt. (m): (1) * G L


ref.2 dist. capt. (m):


14 Distància entre obstacles i captadors dist. obst. (m): (1) * G L


dist. obst. (m):


15 Gruix de l'aïllament de les canonades exteriors  (35 mm, si Ø ≤ 35 mm i 40 mm, si 35 < Ø ≤ 60 mm) (1) * G L


16 Protecció de l'aïllament de les canonades exteriors (1) * G L


17 Purgador a cada grup de captadors amb vàlvula de tall apta per a temperatures de fins a 185 ºC Greu * G L


Temp. màx. purgador (ºC):


18 Potència de l'element de dissipació d'energia Pot. mín. (kW): Pot. dissap. (kW) (3) * G L


ref.3 19 Sonda de temperatura o radiació al camp de captadors Greu G


2.2. Local tècnic


1) Etiquetatge


20 Plafó amb esquema de principi de la instal·lació Greu G


21 Etiquetatge d'identificació de les canonades Lleu L


22 Còpia del manual d'ús i manteniment de la instal·lació Greu G


2) Elements de mesura i control


23 Existència d'elements de mesura de temperatura al retorn i impulsió del camp de captació Lleu L


24 Instal·lació de cabalímetre per grups de bombeig (2)


25 Instal·lació de manòmetre a cada circuit Greu


26 Existència d'un sistema de mesura de l'energia entregada pel sistema solar. Greu G


3) Sistemes de protecció


27 Circuit: Pressió [bar] Greu G


ref.4.1 Circuit: Pressió [bar]


ref.4.2 Circuit: Pressió [bar]


28 Conducció de les vàlvules de seguretat i buidatge a un dipòsit (només per a circuits amb líquid no sanitari) Greu G


29 Greu G


Circuit: T. i P. màx: Volum:


Circuit: T. i P. màx: Volum:


Circuit: T. i P. màx: Volum:


30 Grau protecció líquid termòfor (només si protegeix contra gelades) Temp. (ºC): Greu G


ref. 5 Temp. mín. congelació (propilenglicol) -15 ºC


4) Sistemes de bombeig


31 Temperatura i pressió màximes i fluids admesos per les bombes Greu G


Circuit: 110 ºC < T. màx. (ºC) P. màx. (bar)


Circuit: 110 ºC < T. màx. (ºC) P. màx. (bar)


32 Bombes dobles en circuits primari i secundari (per a instal·lacions > 50 m² de superfície útil de captació) Greu G


33 Cabal dels sistemes de bombeig i correspondència amb els del certificat final (4) * G L


Circuit: Cabals (l/h):


Circuit: Cabals (l/h):


5) Sistemes bescanviadors


34 Capacitat de bescanvi


1). (Bescanviadors interns) Relació superfície útil de bescanvi i superfície útil de captació no inferior a 0,15 Greu G


Sup. (m²): Relació (-):


2). (Bescanviadors externs) Potència calorífica de bescanvi  > 500 W / m² útil de captació solar instal·lat Greu G


Sup. (m²): Potència (W):


35 Temperatures i pressions màximes dels bescanviadors Greu G


T. màx. (ºC): P. màx. (bar):


FITXA D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA


Vàlvula de seguretat a cada circuit i pressió 


de taratge.


Vas d'expansió a cada circuit tancat amb característiques adients
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Defecte Correcte D. greu D. lleu


6) Sistema d'acumulació centralitzat (només per a aquesta tipologia)


36 Volum, pressió i temperatures màximes de l'acumulació Greu G


Volum (l): T. màx. (ºC) P. màx. (bar):


37 Sonda de temperatura ubicada al terç inferior de l'altura de l'acumulador (5) * G L


7) Sistema de canonades i aïllaments


38 Estanquitat de les connexions dels elements del local tècnic Greu G


39 Sistema de càrrega a cada circuit tancat (no està permesa la connexió física entre primari solar i la xarxa) Greu G


40 Gruix dels aïllaments de les canonades interiors: (25 mm, si ∅ δ 35 µµ ι 30µµ, σι 35 < ∅ δ 60 µµ) (1) * G L


8) Sistema de control


41 Compliment de paràmetres mínims de comandament (segons la Guia d'inspecció) (6) G L


9) Instal·lació elèctrica


42 Proteccions elèctriques dels elements del local tècnic Greu G


43 Línies per a enllumenat, enllumenat d'emergència i força. Protecció contra contactes directes i indirectes. (1) G L


10) Sistema d'energia auxiliar


44 Aportació adequada de l’energia auxiliar. Greu G


45 Limitació de la temperatura màxima de servei d'ACS. (T. ACS < 60 ºC) Greu G


2.3. Sistema de distribució (només per a instal·lacions amb sistema de distribució de l'energia solar)


1) Requeriments generals


46 Comptador d'energia aportada a un habitatge com a mínim. Greu G


47 Registre per a la instal·lació d’un comptador d’energia a l’exterior dels habitatges. Greu G


48 Sistema d'energia auxiliar individual instantani modulant per temperatura (només si existeix) Greu G


49 Gruix dels aïllaments de les canonades interiors: (25 mm, si ∅ δ 35 µµ ι 30µµ, σι 35 < ∅ δ 60 µµ) (1) * G L


2) Requeriments particulars


Acumulació central 50 Elements de mesura del consum d'ACS per veí Greu G


Acumulació individual 51 El volum total i les característiques dels acumuladors solars coincideixen amb el certificat final Greu G


S/ certificat final Volum (l): T. màx. (ºC): P. màx. (bar):


instal·lat Volum (l): T. màx. (ºC) P. màx. (bar):


52 Capacitat de bescanvi


(Bescanviadors interns) Relació superfície útil de bescanvi i superfície útil de captació no inferior a 0,15 Greu G


Sup. (m²): Relació (-):


53 Sistema de regulació individual (segons la Guia d'inspecció) (1) * G L


54 Limitació de la temperatura màxima de servei d'ACS (T. ACS < 60 ºC). (1) * G L


3. PROVES DE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ Defecte Correcte D. greu D. lleu


1) Proves de funcionament (activació de la bomba per)
Control per diferenciaa) T. captació (ºC): T. acumul. (ºC): T. increment (ºC): Greu G


Control per radiació b) Valor arrencada (W/m²): Valor actual (W/m²):


2) Protecció contra glaçades


Control per recirculaca) T. arrencada (ºC): T. parada o histèresi (ºC): Greu G


Altres sistemes b) T. A (ºC): T. B (ºC): T. C (ºC): Greu G


3) Protecció sobreescalfaments T. arrencada (ºC): T. parada o histèresi (ºC): Greu G


4. OBSERVACIONS


El resultat de la inspecció de la instal·lació d'energia solar és de                defectes LLEUS i                defectes GREUS.


Nom i signatura del tècnic d'EIC Segell de l'empresa col·laboradora amb l'Administració


(1) Defecte GREU si el requeriment s’incompleix de manera generalitzada. LLEU si s'incompleix de manera puntual.
(2) Defecte GREU si no es disposa de purgador per bateria, o si el purgador automàtic no disposa de clau de tall, o si la té però es troba oberta.
(3) Defecte GREU si potència del dissipador entre 80% < pot. < 90% de la potència de captació en condicions esmentades. LLEU si pot. < 80% 
(4) Defecte GREU si el cabal (dQ) divergeix en més d’un 20% del cabal projectat. LLEU si diferència 10% < dQ < 20%.
(5) Defecte GREU si no es disposa de cap sonda i el control és del tipus diferencial, o si la sonda està mal ubicada.
(6) Defecte GREU si els paràmetres són diferents dels indicats a la Guia d'inspecció
* En cas de defecte, cal indicar si es tracta de GREU o LLEU.







                


LLISTAT DE TÈCNICS d'ENTITATS D'INSPECCIÓ I CONTROL, CAPACITATS PER A LA VALIDACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES A BARCELONA 


Segons el títol 8, sobre Energia solar, de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona


EMPRESA Nom i cognoms TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC


DEKRA AMBIO, SAU DANIEL RUIZ RUBIO 633274004 dani.ruiz@dekra.com


ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SA MARIA BOIXADER CALDERER 935944480 mboixader@atisae.com


ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SA LIDIA LAZARO RODRIGUEZ 935944480 llazaro@atisae.com


ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SA MARI CARMEN PADILLA SALAMANCA 935944480 mcpadilla@atisae.com


SGS TECNOS, SA XAVIER TORRAS CARREÑO 933203644 es.barcelona.eac@sgs.com


TÜV RHEINLAND IBERICA ICTSA JOSEP PIZÀ GARRIGA 672070318 josep.piza@es.tuv.com


ECA ENTIDAD COLABORADORA ADMINISTRACION SLU BELINDA MARTINEZ DELGADO 647331463 belinda.martinez@es.bureauveritas.com


ECOCERT IBERICA SL IGNASI GIMENO FIGUERAS 938515430 igimeno@ambicert.com


AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL SLU VICENÇ CASTILLO MORTE 637818747 castillo@aucatel.com


AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL SLU PAU DUCH CONESA 620427030 pduch@aucatel.com


ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, SLU JOAN JOSEP VILCHES I BOVER 934813967 jvilches@addient.com


ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, SLU NOELIA NEQUI BERNAT 934813967 nnequi@addient.com


ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, SLU GUILLERMO COMADRÁN CANALS 934813967 guillermo.comadran@addient.com


ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, SLU JOAQUIM FALGUERAS I JOFRE 934813967 jfalgueras@addient.com


Data de revisió: 06/05/2015
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Versió Document – Protocol d’Energia (v4) 


Annex C. Eines i plantilles documentals C-88 | P à g i n a  


C.II.7. Plantilles per a la recepció i explotació d’instal·lacions solars fotovoltaiques 


L’Ajuntament de Barcelona, actualment, té encomanada la gestió integral de la majoria de les instal·lacions 


fotovoltaiques a l’empresa municipal TERSA, qui s’encarrega de la seva explotació i d’assegurar-ne el correcte 


manteniment i funcionament. La correcte recepció de les Instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica municipals 


(en endavant IESFV) per part de TERSA, o de l’ens que en el seu cas li pertoqui, per a la seva gestió integral 


òptima durant la seva vida útil té com a objectiu: 


- Recopilar aquella informació i documentació necessària i, 


- Participar en el processos descrits en el present document. 


TERSA, d’acord amb l’Agència d’Energia de Barcelona, ha definit un seguit de condicions han de ser 


considerades en les diferents etapes de disseny i execució de la instal·lació IESFV: 


- FASE DE PROJECTE. Prescripcions de disseny orientades al redactor del projecte 


- FASE D’EXECUCIÓ. Prescripcions d’execució orientades al contractista de les obres. 


- RECEPCIÓ I EXPLOTACIÓ. Prescripcions orientades al contractista de les obres. 


El present apartat inclou els principals documents que s’han de complimentar pel contractista de les obres 


d’EXECUCIÓ de la instal·lació solar fotovoltaica per a la seva RECEPCIÓ a fi i efecte que l’empresa 


explotadora pugui procedir a la seva legalització. Els documents de prescripcions orientades al redactor del 


projecte (fase de PROJECTE) es poden consultar a l’Annex B del Protocol d’Energia. 


La documentació a considerar en les fases d’EXECUCIÓ i RECEPCIÓ inclou, entre d’altres: 


- Continguts mínims de la memòria as-built de la instal·lació fotovoltaica per a la seva legalització 


- Models de check-list per a la justificació de requisits (documentals o de proves) 


- Models de carta de garanties d’equips 


Els documents referits s’adjunten a continuació. 
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Versió 200318 
 


REQUERIMENTS INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAIQUES PER 


LA SEVA EXPLOTACIÓ 


 


 


La correcte recepció de les Instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica municipals (en 


endavant IESFV) per part de l’explotadora municipal TERSA per a la seva gestió 


integral òptima durant la seva vida útil té com a objectiu: 


 


- Recopilar aquella informació i documentació necessària i  


- Participar en el processos descrits en el present document. 


 


Aquest document recopila totes les implicacions de TERSA en totes les fases del 


projecte: 


 


1. FASE DE PROJECTE 


2. FASE D’EXECUCIÓ 


3. RECEPCIÓ I EXPLOTACIÓ 


 


 


 


1. FASE PROJECTE 


 


El PROMOTOR i la ENGINYERIA encarregada de la realització del projecte executiu 


s’han de posar en contacte amb TERSA per a coordinar les mesures de manteniment 


(preventiu i correctiu), neteja del camp fotovoltaic, monitorització i la implantació de 


les mesures de seguretat i salut necessàries per la correcte gestió integral de la IESFV. 


 


TERSA indicarà, segons les especificacions de cada projecte, les mesures necessàries 


que el projectista ha d’incloure en el projecte i en el pressupost d’execució, per poder 


realitzar la recepció de la IESFV. 


 


Aquestes mesures, específiques per cada projecte, seran, com a mínim, les següents: 


 


a. Prevenció de Riscos. TERSA i el seu Servei de Prevenció Aliè (en 


endavant SPA) indicaran els sistemes de seguretat i salut fixes 


necessaris, com poden ser escales de servei, línies de vida 


permanents, ancoratges, baranes,... i els criteris a tenir en compte 


per a la realització del manteniment futur. Es programarà una visita a 


camp amb el SPA de TERSA per tal de realitzar un informe previ amb 







 


 


les mesures requerides per la seva acceptació final. Aquest informe 


serà entregat al promotor i al projectista. 


 


b. Manteniment. El projectista ha de reflectir en el projecte executiu i 


garantir els accessos a totes les parts de la IESFV susceptibles de ser 


mantingudes: Estructures del camp fotovoltaic, acollaments de 


mòduls fotovoltaics i estructures, neteja del camp fotovoltaic,... S’han 


de definir els elements necessaris per dur a terme el manteniment i 


minimitzar impactes externs a la IESFV: Passarel·les, punts d’aigua en 


camp fotovoltaic, sistema anticoloms,...  


 


c. Legalització.  TERSA, com a titular de la gestió integral de la IESFV,  


coordinarà els tràmits necessaris per la seva legalització. TERSA 


indicarà al projectista, segons les característiques tècniques definides, 


els tràmits i documentació que la normativa vigent requereix. 


 


d. Monitorització. Coordinar amb l’Agencia d’Energia de Barcelona i 


TERSA la definició del sistema de monitoratge amb l’objectiu de 


mesurar la generació neta de la IESFV i, en cas d’IESFV 


d’AUTOGENERACIÓ, el grau d’autogeneració de l’edifici. Les variables 


a monitoritzar són: 


 


i. Generació neta de la IESFV 


ii. Subministrament edifici (per casos d’IESFV d’AUTOGENERACIÓ 


amb o sense acumulació) 


iii. Excedents injectats a xarxa (per casos d’IESFV 


d’AUTOGENERACIÓ) 


iv. IESFV d’AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides: 


1. Tensió i corrent del camp de bateries. 


2. Càrrega i descàrrega del camp de bateries. 


 


 


2. FASE EXECUCIÓ.  


 


El PROMOTOR i la DIRECCIÓ D’OBRA han d’avisar a TERSA per revisar les mesures 


implantades a la Fase Projecte per a la seva aprovació. 


 


 


3. FASE RECEPCIÓ I EXPLOTACIÓ 


 


La recepció de les IESFV municipals per part de l’explotadora TERSA, i en compliment 


de l’encàrrec de gestió amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència d’Energia de 


Barcelona o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, requereix la presentació de la següent 


documentació allà on apliqui:    







 


 


 


1. Resum principals dades característiques de la instal·lació (tipus d’instal·lació, 


característiques camp fotovoltaic, característiques inversors, 


característiques emmagatzematge,... ) 


 


2. Persones de contacte (nom, telèfon, correu electrònic, direcció postal) 


relacionats amb la IESFV.  


 


a. PROMOTOR. 


b. DIRECCIÓ D’OBRA. 


c. INSTAL·LADOR. 


d. Persona contacte de l’edifici a on s’ubica la IESFV. 


e. PROVEÏDORS dels principals diferents equips instal·lats que 


conformen la IESFV: Panells fotovoltaics, inversors, reguladors, 


bateries, estructura, equips de monitoratge i comptador fiscal. 


 


3. Documentació de projecte. 


 


a. Projecte As-Built - PE. Actualització de la memòria, si escau, amb les 


dades reals instal·lades.  


b. Plànols As-Built actualitzats. 


c. Memòria As-Built arquitectura sistema monitorització. 


d. Reportatge fotogràfic fase muntatge camp fotovoltaic. 


 


Nota: Tota la documentació ha d’estar degudament signada. 


Nota 2: El projecte i plànols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció 


General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI). 


Nota 3: S’entregaran els documents en format editable (projecte i plànols en 


CAD) 


 


4. Documentació administrativa. 


 


a. Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió – CIEBT 


b. Declaració Responsable - DR 


c. Certificat de Direcció i Acabament d’Obra – CFO 


d. Certificat de l’instal·lador 


e. Declaració tècnic competent que signa PE i CFO si no es visa. 


f. Formulari oficial de legalització per obtenció del RITSIC. 


g. Formulari oficial de legalització per obtenció de l’Autorització 


d’Explotació Definitiva. 


h. Documentació corresponent a les trameses vàries durant el procés 


de construcció davant Endesa Distribución Elèctrica (EDE), Direcció 


General d’Energia i Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI) i aquella 


documentació legal relativa a la tramesa corresponent per la 







 


 


legalització de la IESFV davant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) 


o l’Organisme de Control Autoritzat (OCA). 


i. Certificat de la instal·lació dels sistemes de Seguretat i Salut 


j. Certificat per titulat competent de l’increment de càrrega, solidesa i 


estabilitat del camp fotovoltaic sobre teulada, façana o estructura 


auxiliar 


k. Certificat o conformitat que teulada on s’ubica el camp fotovoltaic és 


transitable 


l. Document de cessió de garantia a TERSA dels principals elements 


instal·lats i de la construcció de l’obra: 


i. Garantia de l’obra: Especificar durada de la garantia i data 


que entrarà en vigor a la recepció de la mateixa pel promotor. 


Especificar procediment per exercir la garantia. 


ii. Garantia dels principals equips: Especificar pels principals 


equips data de factura, número de factura, proveïdor i 


procediment per exercir la garantia. 


 


5. Documentació tècnica. Certificats emesos pels fabricants dels següents 


equips: 


 


a. Mòduls fotovoltaics.  


b. Inversors de potència: Certificats compatibilitat electromagnètica, 


aïllament galvànic, proteccions i altres.  


c. Controladors de càrrega. 


d. Bateries. 


e. Estructura component del camp fotovoltaic. 


f. Equips de monitoratge. 


g. Instal·lació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...). 


h. Equips de mesura homologats: Documents de parametrització 


(Incloure mòdem de telemesura si escau). 


i. Altres: Displays, analitzadors de xarxa, elements de seguretat i 


salut,... 


 


6. Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en 


marxa  


 


7. Altres: 


 


a. Aplicació protocol de seguretat de Bombers de Barcelona (fitxa 1.12 


data 08/11/2016 (R1)).  


b. Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa 


elèctrica: Manual de funcionament per la qual ha estat dissenyada la 


instal·lació 


i. Descripció instal·lació 







 


 


ii. Funcionament instal·lació: Configuració de disseny, càrregues 


d’igualació, modificació de paràmetres,... 


iii. Possibles incidències i actuacions 


 


Els següents documents es requereixen una còpia a obra: 


 


a. Esquema unifilar plastificat  


b. Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa elèctrica: 


Manual de funcionament per la qual ha estat dissenyada la instal·lació 


 


 


Altres condicionants per la recepció definitiva de les IESFV municipals.- 


 


La recepció i cessió definitiva dels drets d’explotació de la IESFV a favor de TERSA es 


formalitzarà entre aquesta i el PROMOTOR amb la formalització de l’acord d’adhesió a 


l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència d’Energia de Barcelona o 


l’Àrea Metropolitana de Barcelona a TERSA i els condicionants allà descrits.  
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Edició 180321 
 


CESSIÓ DE GARANTIA A TERSA DELS PRINCIPALS ELEMENTS DE LA 
INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA INSTAL·LATS I DE L’OBRA 


 
  ,   de    201_ 
 
 
Garanties generals de construcció.- 
 
Referència obra ___        
Instal·ladora (Persona contacte, telèfon i correu electrònic): 
 
Durada de la garantia i inici de la mateixa      
Condicions i procediment per exercir la garantia: 
 
 
Garanties específiques d’equips.- 
 
L’empresa       amb CIF     i domiciliada a  
    carrer     
 


 
AUTORITZA A 


 
L’empresa Tractament i Selecció de Residus SA amb CIF A08800880 i domiciliada a Sant Adrià de Besòs, 
Avinguda Eduard Maristany, 44, a exercir els drets derivats de la garantia dels següents equips: 
 


EQUIP SUBMINISTRADOR 


Equip – Número sèrie 
Número de factura 


- 
Data de compra 


Subministrador Dades de contacte 


Mòduls fotovoltaics    


Inversors    


Equips de mesura    


Equips de monitorització    


...    
 
A continuació s’adjunten la relació de factures especificades a la taula anterior. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Signatura responsable instal·ladora 







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


CODIFICACIÓ:
INSTAL.LACIÓ: DATA:


TIPUS DE CONNEXIÓ: AÏLLADA CONNEXIÓ A XARXA AUTOGENERACIÓ ASSISTIDA


CORRECTE INCORRECTE OBSERVACIONS
1.1 Brutícia dels mòduls
1.2 Desperfecte visual dels mòduls
1.3 Ancoratge dels mòduls sobre l'estructura
1.4 Connexions elèctriques (reapretament borns)


2.1 Oxidaciò escructura
2.2 Comprovació visual de l'estructura 
2.3 Comprovació fixació estructura a teulada
2.4 Comprovació reapretament possible dels cargols


3.1 Cablejat de contínua.
3.2 Borns i connexions elèctriques
3.3 Caixes de protecció


4. ESTAT DELS ONDULADORS
4.1 Protecció DC sub-camp (fusibles)
4.2 Protecció AC onduladors (Magnetotèrmics)
4.3. Protecció interna dels onduladors


6.1. Cablejat Alterna
6.2. Borns i connexions elèctriques
6.3. Caixes de protecció


7.2. Diferencial: Provar test i estat físic.


9.1. Bateries: Secar, netejar i comprovar Tsala


9.2. Reguladors: Ventilació, connexions, càrregues igualació
9.3. Altres: Onduladors càrrega, neteja sales, firmware


TREBALLS ADDICIONALS REALITZATS.-


www.tersa.cat
 Tel. 934627870


lperez@tersa.cat - 669149784
areguero@tersa.cat - 681111397


CERTIFICAT DE COMPROVACIÓ I POSTA EN MARXA


COMPROVACIONS REALITZADES.-


2. ESTRUCTURA DE SUPORT


1. ESTAT DELS MÒDULS


2.5 Cable de terra. Verificació connexió (estructura-plaques)


3. FUNCIONAMENT CAMPS FOTOVOLTAICS  


5. COMPROVACIÓ DE LES PROTECCIONS ELÈCTRIQUES C.A. (embarrat paral.lel inversors)


5.2. Diferencial: Provar test i estat físic.


7. QUADRE DE PROTECCIONS DE XARXA


6. CABLEJAT DE CORRENT ALTERNA


5.3. Neteja dels quadres, dels filtres i superfícies


5.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat


7.3. Comprovació corrent de salt del Diferencial (mA)


8. NETEJA DELS MÒDULS


9. ESTAT BATERIES I REGULADOR


El certificat realitzat anirà acompanyat d'un reportatge fotogràfic de la intervenció


DADES I CÀLCULS DC.-


7.4. Neteja dels quadres, dels filtres i 


7.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


Pnominal [kWn] PPIC [kWP]


String Inversor Nº Nº mòdulos VOC [V] VMPP [V] IMPP [A] RadOC [W/m2] RadMPP [W/m2]


Inversor Nº Rad [W/m2] VDC [V] IDC [A] PCA [kW] ηINVERSOR [%] PPIC_INV [kWP] PR [%]


Monofàsica VFASE R VFASE S VFASE T IFASE R IFASE S IFASE T


Trifàsica*
PCA [kW] 0,0
PCA [kW]


* Recorda: Relació de transformació a les TMF10 de connexió indirecte


segons


VFASE R VFASE S VFASE T


Càlcul varis resistència:


Resistència terra de protecció: Ω
R_aïllament ____________ Ω


Energia elèctrica generada: kWh R_aïllament ____________ Ω
Energia elèctrica consumida: kWh R_aïllament ____________ Ω


OBSERVACIONS.-


Lectura comptador energia elèctrica:


Temps de reconnexió dels inversors:


Dades a introduir Càculs automàtics


Tensió per fase IESFV desconnectada:


PPIC mòdul FV [WP]


Pnom instantània monofàsica
Pnom instantània trifàsica


DADES I CÀLCULS AC.-


DADES I CÀLCULS TMF.-


Comprovació potència nominal instantània


INSTAL·LADOR


Tècnic


Nom tècnic responsable


DIRECCIÓ OBRA:


Nom tècnic responsable


Tècnic







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


CODIFICACIÓ:
INSTAL.LACIÓ: DATA: HORA:


TIPUS DE CONNEXIÓ: AÏLLADA CONNEXIÓ A XARXA AUTOGENERACIÓ ASSISTIDA


CORRECTE INCORRECTE OBSERVACIONS
1.1 Brutícia dels mòduls
1.2 Desperfecte visual dels mòduls
1.3 Ancoratge dels mòduls sobre l'estructura
1.4 Connexions elèctriques (reapretament borns)


2.1 Oxidaciò escructura
2.2 Comprovació visual de l'estructura 
2.3 Comprovació fixació estructura a teulada
2.4 Comprovació reapretament possible dels cargols


3.1 Cablejat de contínua.
3.2 Borns i connexions elèctriques
3.3 Caixes de protecció


4. ESTAT DELS ONDULADORS
4.1 Protecció DC sub-camp (fusibles)
4.2 Protecció AC onduladors (Magnetotèrmics)
4.3. Protecció interna dels onduladors


6.1. Cablejat Alterna
6.2. Borns i connexions elèctriques
6.3. Caixes de protecció


7.2. Diferencial: Provar test i estat físic.


9.1. Bateries: Seca, netejar i comprovar Tsala


9.2. Reguladors: Ventilació, connexions, càrregues igualació
9.3. Altres: Onduladors càrrega, neteja sales, firmware


El certificat realitzat anirà acompanyat d'un reportatge fotogràfic de la intervenció


TREBALLS ADDICIONALS REALITZATS.-


www.tersa.cat
lperez@tersa.cat / 669.149.784


areguero@tersa.cat / 681.111.397                                                         
Tel. 93.462.78.70


CERTIFICAT DE COMPROVACIÓ I POSTA EN MARXA


COMPROVACIONS REALITZADES.-


1. ESTAT DELS MÒDULS


2. ESTRUCTURA DE SUPORT


2.5 Cable de terra. Verificació connexió (estructura-plaques)


3. FUNCIONAMENT CAMPS FOTOVOLTAICS  


5. COMPROVACIÓ DE LES PROTECCIONS ELÈCTRIQUES C.A. (embarrat paral.lel inversors)


5.2. Diferencial: Provar test i estat físic.


9. ESTAT BATERIES I REGULADOR


8. NETEJA DELS MÒDULS


5.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat


5.3. Neteja dels quadres, dels filtres i superfícies


7.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat


7.3. Comprovació corrent de salt del Diferencial (mA)


6. CABLEJAT DE CORRENT ALTERNA


7. QUADRE DE PROTECCIONS DE XARXA


7.4. Neteja dels quadres, dels filtres i 







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


Pnominal [kWn] PPIC [kWP]


Camp fotovoltaic.-


Número de sèrie Regulador Nº mòduls VOC [V] VMPP [V] IMPP [A] RadOC [W/m2] RadMPP [W/m2]


Regulador Nº mòduls VDC_entrada [V] VDC_sortida [V] IDC_entrada [A] IDC_sortida [A] ηregulador [%]
0
0
0
0
0
0


Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C] Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C]


NBATERIES


VBANC_BATERIA


IBANC_BATERIA


TSALA BATERIES


Banc Bateries.-


DADES I CÀLCULS DC.-


Reguladors.-


Dades a introduir Càculs automàtics


PPIC mòdul FV [WP]


Mesures SENSE càrrega ni 
descàrrega







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C] Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C]


NBATERIES


VBANC_BATERIA


IBANC_BATERIA


TSALA BATERIES


HORAPROVA


Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C] Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C]


NBATERIES


VBANC_BATERIA


IBANC_BATERIA


TSALA BATERIES


HORAPROVA


Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C] Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C]


NBATERIES


VBANC_BATERIA


IBANC_BATERIA


TSALA BATERIES


HORAPROVA


Tipus de bateria Profunditat de descàrrega (DOD)


Mesures realitzades 10 minuts 
després


Mesures SENSE càrrega i 
AMB descàrrega


Mesures SENSE càrrega i 
AMB descàrrega


Mesures SENSE càrrega i 
AMB descàrrega


Mesures realitzades 5 minuts 
després







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


Ah (Plom-Àcid) kWh (Ió-Liti)


Mesures BATERIA alimentan càrregues i IESFV desconnectada: Estudi de rendiments de la bateria instantani:


Data descàrrega


Mesures BATERIA desconnectada i IESFV connectada:


Data càrrega


Inversor Nº VDC [V] IDC [A] PCA [kW] ηinversor [%]


Tensió per fase IESFV desconnectada: segons


VFASE R VFASE S VFASE T


Càlcul varis resistència:


Lectura comptador energia elèctrica: Resistència terra de protecció: Ω
R_aïllament ____________ Ω


Energia elèctrica generada: kWh R_aïllament ____________ Ω
Energia elèctrica consumida: kWh R_aïllament ____________ Ω


OBSERVACIONS.-


Rendiment de càrrega Ió-Liti


Capacitat bateria


DADES I CÀLCULS AC.-


VBATERIA_càrrega


[V]
IBATERIA_càrrega


[Ah]
Rendiment energètic Plom-Àcid


kWhBAT_descarga 


[kWh]


kWhBAT_càrrega


[kWh]


Rendiment de voltatge


Rendiment de càrrega Plom-Àcid


Rendiment energètic Ió-Liti


INSTAL·LADOR


IBAT_descarga [Ah]
VBAT_descarga


[V]


Temps de reconnexió dels inversors:


DIRECCIÓ OBRA:


Nom tècnic responsable Nom tècnic responsable


Tècnic Tècnic
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GUÍA PER L’ELABORACIÓ DEL DOCUMENT AS BUILT A LES OBRES DE BIMSA 
 
El document As Built a elaborar a les obres de BIMSA, s’ha d’entendre com el projecte executiu de la obra tal 
i com realment ha estat executada i ha de contenir, per tant, la informació necessària i suficient per permetre 
en un futur, i al llarg de l’explotació de la instalꞏlació, conèixer i interpretar la realitat construïda per dur a 
terme les tasques oportunes que assegurin l’ ús, conservació i manteniment adequat. 
 
Documents continguts a l’AS BUILT 
 
A continuació es fa un recull no limitant de la informació imprescindible que ha d’incloure el document As 
Built. 
  
DOCUMENT 1 


 
1. Memòria  i annexos. 
 
1.1. Memòria. 
 
1.1.1. Objecte i abast del projecte As-Built. 
1.1.2. Antecedents i dades generals de l’obra.( Resum principals dades característiques de la 


instalꞏlació (instalꞏlació d'autogeneració, potencia pic camp fotovoltaic, potencia nominal, 
capacitat d'acumulació,...) 


1.1.3. Documents que integren l’As-Built.(ha d’incloure tota la documentació del projecte executiu) 
Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital. 
Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General 
dFEnergia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI). 
 


1.1.4. Actes de replanteig i recepció. 
1.1.5. Persones de contacte  de l’equipament (telèfon i email) 
 
1.2. Annexos a la Memòria.  
 
Desenvolupen la informació continguda als diferents apartats de la memòria i inclouen de manera no limitant 
els següents: 
 
1.2.1. As Built monitoratge plataforma Sentilo 
1.2.2. As Built equips de mesura 
1.2.3. Documentació administrativa 
1.2.3.1. Certificat d'Instalꞏlació Elèctrica de Baixa Tensió - CIEBT (Original signat - 3 copies en fp - 


Format oficial DGEMSI) 
1.2.3.2. Certificat de Direcció i Acabament d'obra - CFO (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial 


DGEMSI) 
1.2.3.3. Certificat de l'instalꞏlador (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI) 
1.2.3.4. Formularis oficials de legalització (Original signat - 1 copia en fp - Formats oficials DGEMSI) 
1.2.3.5. Documentació corresponent a les trameses varies durant el procés de construcció davant 


Endesa Distribución Electrica, Direcció General d'Energia i Mines i Seguretat Industrial i aquella 
documentació legal relativa a la tramesa corresponent per la legalització de la IESFV davant l'Oficina 
de Gestió Empresarial o l'Organisme de Control Autoritzat. (Original - 1 copia en fe) 


1.2.3.6. Certificat de la instalꞏlació dels sistemes de Seguretat i Salut (Original signat - 1 copia en fp) 
1.2.3.7. Certificat per titulat competent de l'increment de carrega, solidesa i estabilitat del camp 


fotovoltaic sobre teulada, façana o estructura auxiliar (Original signat - 1 copia en fp) 
1.2.3.8. Certificat o conformitat que teulada on s'ubica el camp fotovoltaic és transitable (Original signat - 


1 copia en fp) 
1.2.3.9. Document de cessió de garantia a TERSA dels principals elements instalꞏlats i de l'obra (Original 


signat - 1 copia en fp - Format TERSA) 
1.2.3.10. Garantia de l'obra: Especificar durada de la garantia que entrarà en vigor des de la posada en 


marxa de la IESFV i procediment per exercir la garantia. 
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1.2.3.11. Garantia dels principals equips: Especificar per cada equip (mòduls fotovoltaics, inversors de 
potencia, controladors de carrega, bateries, estructures, equips de monitoratge, equips de mesura 
homologats, mòdems de telemesura,...) data de factura, número de factura, proveïdor i procediment 
per exercir la garantia. 
 


1.2.4. Documentació  tècnica.  Certificats  emesos  pels  fabricants  dels  següents equips: 
1.2.4.1. Mòduls fotovoltaics. 
1.2.4.2. Inversors  de  potencia:  Certificats  compatibilitat  electromagnètica, aïllament galvànic, 


proteccions i altres. 
1.2.4.3. Controladors de carrega. 
1.2.4.4. Bateries. 
1.2.4.5. Estructura component del camp fotovoltaic. 
1.2.4.6. Equips de monitoratge. 
1.2.4.7. Instalꞏlació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...). 
1.2.4.8. Equips   de   mesura   homologats:   Documents   de   parametrització (Incloure modem de 


telemesura si escau). 
1.2.4.9. Altres: Displays, analitzadors de xarxa,... 


 
1.2.5. Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en marxa (Original - 1 


copia en fp - Format TERSA) Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i 
posta en marxa (Original - 1 copia en fp - Format TERSA). 


1.2.6. Documentació equips i IESFV 


 
1.2.6.1. Fitxes tecniques i manuals d'ús i manteniment dels equips especificats en l'apartat 1.2.4. 


Documentació tecnica 
1.2.6.2. Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa electrica: Manual de 


funcionament per la qual ha estat dissenyada la instalꞏlació. 
1.2.6.3. Descripció instalꞏlació 
1.2.6.4. Funcionament instalꞏlació: Configuració de disseny, carregues d'igualació, modificació de 


parametres,... 
1.2.6.5. Possibles incidencies i actuacions 


 
Nota: Documentació a entregar en fe. 


 
1.2.7. Reportatge Fotogràfic. 
 
DOCUMENT 2 
 
2. Plànols.  
 
En general i com a norma, es presentaran indexats els mateixos plànols inclosos al projecte executiu, tal i 
com s’han construït a la realitat tot indicant a la nomenclatura que es tracten de plànols AS BUILT.  
 
També haurà d’incloure tots aquells plànols que tot i no estar inclosos al  projecte executiu,  han esdevingut 
necessaris per a la construcció del mateix i validats per la D.O. 
 


Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital. 
Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General dFEnergia, 
Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI). 


 
 
 
DOCUMENT 3 


 
3. Manual d’ús i manteniment. 
En aquest document  s’ha de fer constar els elements de la instalꞏlació i les interaccions. S’espera d’aquest 
document que una persona de manteniment que no conegui la instalꞏlació la pugui desconnectar i reiniciar-la 
davant alguna eventualitat. 
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DOCUMENT 4 
 
4. Control de Qualitat Extern 
 
S’ha d’incloure l’informe de generat pel control de qualitat extern i facilitat per BIMSA, així com les respostes 
per part de la D.O. Totes les incidències han de quedar respostes i tancades acreditant les respostes per 
email o per contra-informe de la D.O. 
 
 







GUIA AS BUILT PLA TERRATS
obra:                                                                                                                                      Data:
DOCUMENT 1


1. Memòria  i annexos.


1.1.  Memòria.


1.1.1.               Objecte i abast del projecte As-Built.


1.1.2.               Antecedents i dades generals de l’obra.( Resum principals dades característiques de la instal·lació 


(instal·lació d'autogeneració, potencia pic camp fotovoltaic, potencia nominal, capacitat d'acumulació,...)


1.1.3.               Documents que integren l’As-Built.(ha d’incloure tota la documentació del projecte executiu)


Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital.
Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General dFEnergia, Mines i Seguretat 
Industrial (DGEMSI).


1.1.4.               Actes de replanteig i recepció.


1.1.5.               Persones de contacte  de l’equipament, i empreses contractistes i sotscontractistes (telèfon i email)


1.2.  Annexos a la Memòria. 


Desenvolupen la informació continguda als diferents apartats de la memòria i inclouen de manera no limitant els


següents:


1.2.1.     As Built monitoratge plataforma Sentilo


1.2.2.     As Built equips de mesura


1.2.3.     Documentació administrativa


1.2.3.1.         Certificat d'Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió - CIEBT (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial 


DGEMSI)


1.2.3.2.         Certificat de Direcció i Acabament d'obra - CFO (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI)


1.2.3.3.         Certificat de l'instal·lador (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI)


1.2.3.4.         Formularis oficials de legalització (Original signat - 1 copia en fp - Formats oficials DGEMSI)


1.2.3.5.         Documentació corresponent a les trameses varies durant el procés de construcció davant Endesa 


Distribución Electrica, Direcció General d'Energia i Mines i Seguretat Industrial i aquella documentació legal relativa a 


la tramesa corresponent per la legalització de la IESFV davant l'Oficina de Gestió Empresarial o l'Organisme de 


Control Autoritzat. (Original - 1 copia en fe)


1.2.3.6.         Certificat de la instal·lació dels sistemes de Seguretat i Salut (Original signat - 1 copia en fp)


1.2.3.7.         Certificat per titulat competent de l'increment de carrega, solidesa i estabilitat del camp fotovoltaic sobre 


teulada, façana o estructura auxiliar (Original signat - 1 copia en fp)
1.2.3.8.         Certificat o conformitat que teulada on s'ubica el camp fotovoltaic és transitable (Original signat - 1 copia en 


fp)
1.2.3.9.         Document de cessió de garantia a TERSA dels principals elements instal·lats i de l'obra (Original signat - 1 


copia en fp - Format TERSA)
1.2.3.10.      Garantia de l'obra: Especificar durada de la garantia que entrarà en vigor des de la posada en marxa de la 


IESFV i procediment per exercir la garantia.
1.2.3.11.      Garantia dels principals equips: Especificar per cada equip (mòduls fotovoltaics, inversors de potencia, 


controladors de carrega, bateries, estructures, equips de monitoratge, equips de mesura homologats, mòdems de 


telemesura,...) data de factura, número de factura, proveïdor i procediment per exercir la garantia.


1.2.4.     Documentació  tècnica.  Certificats  emesos  pels  fabricants  dels  següents equips:


1.2.4.1.         Mòduls fotovoltaics.


1.2.4.2.         Inversors  de  potencia:  Certificats  compatibilitat  electromagnètica, aïllament galvànic, proteccions i altres.


1.2.4.3.         Controladors de carrega.


1.2.4.4.         Bateries.


1.2.4.5.         Estructura component del camp fotovoltaic.


1.2.4.6.         Equips de monitoratge.


1.2.4.7.         Instal·lació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...).


1.2.4.8.        Equips de mesura homologats: Documents de parametrització (Incloure modem de telemesura si


escau).


1.2.4.9.         Altres: Displays, analitzadors de xarxa,...


1.2.5.    Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en marxa (Original - 1 copia en fp -


Format TERSA). Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en marxa (Original - 1


copia en fp - Format TERSA).


1.2.6.     Documentació equips i IESFV


1.2.6.1.        Fitxes tecniques i manuals d'ús i manteniment dels equips especificats en l'apartat 1.2.3. Documentació


tecnica
1.2.6.2.        Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa electrica: Manual de funcionament


per la qual ha estat dissenyada la instal·lació.


1.2.6.3.         Descripció instal·lació


1.2.6.4.         Funcionament instal·lació: Configuració de disseny, carregues d'igualació, modificació de parametres,...


1.2.6.5.         Possibles incidencies i actuacions


Nota: Documentació a entregar en fe.







1.2.7.     Reportatge Fotogràfic.


DOCUMENT 2


2.      Plànols. 


En general i com a norma, es presentaran indexats els mateixos plànols inclosos al projecte executiu, tal i com s’han


construït a la realitat tot indicant a la nomenclatura que es tracten de plànols AS BUILT. 


També haurà d’incloure tots aquells plànols que tot i no estar inclosos al projecte executiu, han esdevingut necessaris


per a la construcció del mateix i validats per la D.O.


Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital.
Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General dFEnergia, Mines i Seguretat 
Industrial (DGEMSI).


DOCUMENT 3


3.      Manual d’ús i manteniment.


En aquest document s’ha de fer constar els elements de la instal·lació i les interaccions. S’espera d’aquest document


que una persona de manteniment que no conegui la instal·lació la pugui desconnectar i reiniciar-la davant alguna


eventualitat.
També en aquelles instal·lacions que siguin molt particulars es farà una guia amb fotografies del muntatge i


desmuntatge de l’estructura de mòduls perquè el mantenidor pugui disposar de la informació. Aquest criteri el marcarà


el Promotor. 


DOCUMENT 4


4.      Control de Qualitat Extern


S’ha d’incloure l’informe de generat pel control de qualitat extern facilitat per BIMSA, així com les respostes per part de


la D.O. Totes les incidències han de quedar respostes i tancades, acreditades en la seva totalitat per mitjà d’un


informe de la D.O.
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Annex C. Eines i plantilles documentals C-106 | P à g i n a  


C.III. MODELS D’INFORME 


El present apartat recull els nous models d’informe amb els quals l’AEB resoldrà l’avaluació documental i de 


continguts dels projectes municipals en les respectives fases de projecte/obra. 


El caràcter d’aquests documents és purament consultiu pels redactors i promotors, i s’inclouen en el present 


annex a fi que els diferents agents es familiaritzin amb el nou tipus de format d’informe. 


C.III.1. Models d’informe d’energia 


Atenent les modificacions introduïdes en el Protocol d’Energia, l’AEB ha cregut convenient adaptar els 


informes d’avaluació dels projectes a les noves estratègies referents a l’estandardització documental i reducció 


de la càrrega administrativa. 


El present apartat inclou els models d’informe per a cadascuna de les etapes on l’AEB està facultada per 


avaluar el contingut dels projectes i documentació associada, és a dir: 


- Projecte Bàsic 


- Projecte Executiu 


- Recepció Parcial de l’Obra 


Els documents referits s’adjunten a continuació. 
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INFORME D’ENERGIA 


PROJECTE BÀSIC 
 


REFERÈNCIES 


Núm. Expedient AEB:  Núm. d’Informe:  


Títol Projecte:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


Tipus de projecte: <desplegable> Ampliació: <desplegable> 


 


ANTECEDENTS DE L’INFORME(1) 


Documentació aportada Data recepció Control Documental Observacions 


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 


Reunions Data reunió Assistents Document acta 


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


(1) Els antecedents documentals complerts s’adjunten en l’Annex 1. HISTÒRIC DOCUMENTAL. 
 


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
D’acord a la documentació presentada, el projecte preveu el disseny de l’equipament municipal atenent als següents requeriments: 


Actuació prevista:  


Ús de l’equipament: <desplegable> Núm. edificis independents:  


Superfície útil: X.XXX,XX m2 Superfície construïda: X.XXX,XX m2 


Superfície pèrgoles i porxades: X.XXX,XX m2 Superfície construïda total: X.XXX,XX m2 
 


DESCRIPCIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 
D’acord a la documentació presentada, el projecte preveu l’execució de l’edifici atenent a les següents solucions i sistemes energètics: 


Sistema Energètic Descripció Modificat 


Estratègies Passives  ☐ 


Calefacció/Refrigeració  ☐ 


Ventilació/Recuperació de Calor  ☐ 


Enllumenat  ☐ 


Producció ACS  ☐ 


Generació Elèctrica  ☐ 


Sistema de Monitoratge  ☐ 


 
  







OBSERVACIONS GENERALS(2) 


General - XXXX 


- XXXX 


Eficiència - XXXX 


- XXXX 


Generació - XXXX 


- XXXX 


Monitoratge - XXXX 


- XXXX 
(2) El detall de les esmenes a realitzar en la Separata d’Energia del Projecte Bàsic s’adjunta en l’Annex 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE. 


 
 


VALORACIÓ DEL PROJECTE 


A FAVORABLE sense cap observació tècnica 


B FAVORABLE amb observacions o condicions a aplicar durant la fase d'execució d'obra 


C 
FAVORABLE amb condicions relatives al projecte que s'hauran d'incorporar en el projecte que es 
presenti a aprovació definitiva 


D DESFAVORABLE 
 
 
 


Barcelona, XX de XXXX de 20XX 


 


 


 


 


 


Director de projectes, 
 
Agència d’Energia de Barcelona 
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Ajuntament de Barcelona 


 


NOTES: 


1) La documentació aportada ha de justificar la voluntat de compliment de les exigències normatives actuals, així com els requeriments inclosos en la 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres, en la Instrucció per a la incorporació de l’objectiu de la generació 
d’energia renovable en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres i d’instruments de planejament urbanístic i en el 
Protocol d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals. 


2) D’acord amb el que especifica el Protocol d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals, en el cas de ser necessari esmenar la 
Separata d’Energia del Projecte Bàsic avaluada, caldrà presentar la següent documentació: 


• Separata d’Energia del Projecte Bàsic actualitzada que doni resposta las diferents requeriments descrits en el present Informe d’Energia. 


• Document de resposta al present Informe d’Energia, identificant els canvis realitzats en la nova versió de la Separata d’Energia del Projecte Bàsic. 


• Dossier d’actes definitives, actualitzat si s’escau 


• Fitxa Indicadors Energètics Projecte Bàsic en format full de càlcul, actualitzada si s’escau 
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ANNEX 1. HISTÒRIC DOCUMENTAL 


Informes Data emissió Qualificació Redactat Aprovat 


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 


Documentació rebuda Data recepció Control Documental Observacions 


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 


Reunions Data reunió Assistents Document acta 


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


 
  







 


ANNEX 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE 


Esmenes requerides per capítol 


2. DADES GENERALS DEL PROJECTE 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


4. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 


4.1. Limitació del consum energètic i limitació de la demanda energètica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


4.2. Condicions de les instal·lacions tèrmiques de calefacció i refrigeració 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


4.3. Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5. GENERACIÓ D’ENERGIA 


5.1. Determinació de la superfície apta per captació solar 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.2. Producció tèrmica amb fonts renovables o gratuïtes 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.3. Generació fotovoltaica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.4. Mesures de prevenció de riscos laborals per a l’explotació i manteniment 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.5. Documentació gràfica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.6. Justificació pressupostària 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


6. MONITORATGE ENERGÈTIC 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


7. PRESSUPOST DEL PROJECTE BÀSIC 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 
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INFORME D’ENERGIA 
PROJECTE EXECUTIU 


 


REFERÈNCIES 


Núm. Expedient AEB:  Núm. d’Informe:  


Títol Projecte:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


Tipus de projecte: <desplegable> Ampliació: <desplegable> 


 


ANTECEDENTS DE L’INFORME(1) 


Documentació aportada Data recepció Control Documental Observacions 


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 


Reunions Data reunió Assistents Document acta 


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


(1) Els antecedents documentals complerts s’adjunten en l’Annex 1. HISTÒRIC DOCUMENTAL. 
 


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
D’acord a la documentació presentada, el projecte preveu el disseny de l’equipament municipal atenent als següents requeriments: 


Actuació prevista:  


Ús de l’equipament: <desplegable> Núm. edificis independents:  


Superfície útil: X.XXX,XX m2 Superfície construïda: X.XXX,XX m2 


Superfície pèrgoles i porxades: X.XXX,XX m2 Superfície construïda total: X.XXX,XX m2 
 


DESCRIPCIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 
D’acord a la documentació presentada, el projecte preveu l’execució de les següents solucions i sistemes energètics: 


Sistema Energètic Descripció Modificat 


Estratègies Passives  ☐ 


Calefacció/Refrigeració  ☐ 


Ventilació/Recuperació de Calor  ☐ 


Enllumenat  ☐ 


Producció ACS  ☐ 


Generació Elèctrica  ☐ 


Sistema de Monitoratge  ☐ 


  







CERTIFICACIÓ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN FASE DE PROJECTE 


Indicador Qualificació 
Compliment Requeriments 
Autosuficiència Energètica 


Observacions 


Energia Primària no Renovable <desplegable> <desplegable>  


Demanda de Calefacció <desplegable> <desplegable>  


Demanda de Refrigeració <desplegable> <desplegable>  


El projecte incorpora l’Etiqueta de Qualificació Energètica en Fase de Projecte? <desplegable> 


 


OBSERVACIONS GENERALS(2) 


General - XXXX 


- XXXX 


Eficiència - XXXX 


- XXXX 


Generació - XXXX 


- XXXX 


Monitoratge - XXXX 


- XXXX 
(2) El detall de les esmenes a realitzar en la Separata d’Energia del Projecte Executiu s’adjunta en l’Annex 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE. 


 


VALORACIÓ DEL PROJECTE 


A FAVORABLE sense cap observació tècnica 


B FAVORABLE amb observacions o condicions a aplicar durant la fase d'execució d'obra 


C 
FAVORABLE amb condicions relatives al projecte que s'hauran d'incorporar en el projecte que es 
presenti a aprovació definitiva 


D DESFAVORABLE 


 


Barcelona, XX de XXXX de 20XX 


 


 


 


 


Director de projectes, 
 
Agència d’Energia de Barcelona 
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Ajuntament de Barcelona 


 


NOTES: 


1) La documentació aportada ha de justificar el compliment de les exigències normatives actuals, així com els requeriments inclosos en la Instrucció 
tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres, en la Instrucció per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia 
renovable en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres i d’instruments de planejament urbanístic i en el Protocol 
d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals. 


2) D’acord amb el que especifica el Protocol d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals, en el cas de ser necessari esmenar la 
Separata d’Energia del Projecte Executiu avaluada, caldrà presentar la següent documentació: 


• Separata d’Energia del Projecte Executiu actualitzada que doni resposta las diferents requeriments descrits en el present Informe d’Energia. 


• Document de resposta al present Informe d’Energia, identificant els canvis realitzats en la nova versió de la Separata d’Energia del Projecte 
Executiu. 


• Dossier d’actes definitives, actualitzat si s’escau 


• Fitxa Indicadors Energètics Projecte Executiu en format full de càlcul, actualitzada si s’escau 
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ANNEX 1. HISTÒRIC DOCUMENTAL 


Informes Data emissió Qualificació Redactat Aprovat 


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 


Documentació rebuda Data recepció Control Documental Observacions 


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 


Reunions Data reunió Assistents Document acta 


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


 







ANNEX 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE 


Esmenes requerides per capítol 


2. DADES GENERALS DEL PROJECTE 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 


5.1. Limitació de la demanda energètica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.2. Condicions de les instal·lacions tèrmiques de calefacció i refrigeració 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.3. Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


6. GENERACIÓ D’ENERGIA 


6.1. Determinació de la superfície apta per captació solar 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


6.2. Producció tèrmica amb fonts renovables o gratuïtes 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


6.3. Generació fotovoltaica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


6.4. Mesures de prevenció de riscos laborals per a l’explotació i manteniment 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


6.5. Documentació gràfica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


6.6. Justificació pressupostària 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


7. CONSUM ENERGÈTIC 


7.1. Limitació del consum energètic 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


8. CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN FASE DE PROJECTE 


8.1. Condicions de càlcul 
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- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


8.2. Resultats de la certificació d’eficiència energètica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


8.3. Documentació a aportar 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9. MONITORATGE ENERGÈTIC 


9.1. Inventari de dispositius 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9.2. Esquema de principi 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9.3. Esquema de les instal·lacions elèctriques 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9.4. Esquema de les instal·lacions tèrmiques 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9.5. Paràmetres de configuració dels dispositius 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9.6. Paràmetres de configuració de la xarxa 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9.7. Relació de sensors 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


9.8. Pressupost 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


10. COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS D’AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 


10.1. Eficiència energètica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


10.2. Generació d’energia 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


10.3. Monitoratge energètic 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


11. PRESSUPOST DEL PROJECTE EXECUTIU 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 
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INFORME D’ENERGIA 


RECEPCIÓ PARCIAL DE L’EDIFICI 
 


REFERÈNCIES 


Núm. Expedient AEB:  Núm. d’Informe:  


Títol Projecte:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


Tipus de projecte: <desplegable> Ampliació: <desplegable> 


 


ANTECEDENTS DE L’INFORME(1) 


Documentació aportada Data recepció Control Documental Observacions 


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 


Visites d’Obra / Reunions Data reunió Assistents Document acta 


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


(1) Els antecedents documentals complerts s’adjunten en l’Annex 1. HISTÒRIC DOCUMENTAL. 
 


DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
D’acord a l’històric documental del projecte, l’equipament municipal s’ha executat atenent als següents requeriments: 


Actuació realitzada:  


Ús de l’equipament: <desplegable> Núm. edificis independents:  


Superfície útil: X.XXX,XX m2 Superfície construïda: X.XXX,XX m2 


Superfície pèrgoles i porxades: X.XXX,XX m2 Superfície construïda total: X.XXX,XX m2 
 


MODIFICACIONS DEL PROJECTE EXECUTIU EN LA FASE D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
D’acord al desenvolupament de l’obra, s’ha realitzat les següents modificacions del projecte executiu que afecten a aspectes energètics: 


Modificació Data aprovació AEB Sistema afectat Descripció 


01 <desplegable>   


02 <desplegable>   


03 <desplegable>   


 


  







CERTIFICACIÓ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EDIFICI ACABAT 


Indicador Qualificació 
Compliment Requeriments 
Autosuficiència Energètica 


Observacions 


Energia Primària no Renovable <desplegable> <desplegable> - 


Demanda de Calefacció <desplegable> <desplegable> - 


Demanda de Refrigeració <desplegable> <desplegable> - 


El projecte incorpora l’Etiqueta de Qualificació Energètica de l’Edifici Acabat? <desplegable> 


 


OBSERVACIONS GENERALS(2) 


General - XXXX 


- XXXX 


Eficiència - XXXX 


- XXXX 


Generació - XXXX 


- XXXX 


Monitoratge - XXXX 


- XXXX 
(2) El detall de les esmenes a realitzar en la Separata d’Energia del Projecte As-Built s’adjunta en l’Annex 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE. 


 


VALORACIÓ DE LA RECEPCIÓ PARCIAL 


A FAVORABLE sense cap observació tècnica 


B FAVORABLE amb enumeració d’esmenes a corregir 


C DESFAVORABLE amb enumeració d’esmenes a corregir 


 


Barcelona, XX de XXXX de 20XX 


 


 


 


 


Director de projectes, 
 
Agència d’Energia de Barcelona 
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Ajuntament de Barcelona 


 


NOTES: 


1) La documentació aportada ha de justificar el compliment de les exigències normatives actuals, així com els requeriments inclosos en la Instrucció 
tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres, en la Instrucció per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia 
renovable en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres i d’instruments de planejament urbanístic i en el Protocol 
d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals. 


2) D’acord amb el que especifica el Protocol d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals, en el cas de ser necessari esmenar la 
Separata d’Energia del Projecte As-Built avaluada, caldrà presentar la següent documentació: 


• Separata d’Energia del Projecte As-Built actualitzada que doni resposta las diferents requeriments descrits en el present Informe d’Energia. 


• Document de resposta al present Informe d’Energia, identificant els canvis realitzats en la nova versió de la Separata d’Energia del Projecte As-
Built. 


• Dossier d’actes definitives, actualitzat si s’escau 


• Fitxa Indicadors Energètics Recepció Parcial en format full de càlcul, actualitzada si s’escau 
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ANNEX 1. HISTÒRIC DOCUMENTAL 


Informes Data emissió Qualificació Redactat Aprovat 


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 <desplegable> <desplegable>   


 


Documentació rebuda Data recepció Control Documental Observacions 


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


 <desplegable> <desplegable>  


    


 


Reunions Data reunió Assistents Document acta 


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


<desplegable> <desplegable>   


 







ANNEX 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE 


Esmenes requerides per capítol 


2. DADES GENERALS DEL PROJECTE 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


3. SEPARATA D’ENERGIA DEL PROJECTE EXECUTIU AVALUADA FAVORABLEMENT 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


4. DOSSIER DE MODIFICACIONS DE PROJECTE EXECUTIU DURANT LA FASE D’OBRA 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5. DOSSIER TÈCNIC DE RECEPCIÓ PARCIAL D’OBRA 


5.1. Eficiència energètica 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.2. Generació d’energia 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


5.3. As-Built del monitoratge energètic 


- Sense esmenes requerides, ... 


- o llistat d’esmenes 


 







 


Versió Document – Protocol d’Energia (v4) 


Annex C. Eines i plantilles documentals C-120 | P à g i n a  


C.III.2. Model retorn del projecte per defectes de forma 


En el present apartat s’inclou el model de retorn del projecte per defectes de forma. Aquest tipus d’informe 


serà l’utilitzat per l’AEB en el cas que sigui necessari retornar la documentació aportada al promotor quan 


l’avaluació documental del projecte no sigui satisfactòria. 


Els documents referits s’adjunten a continuació. 
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DOCUMENT DE RETORN DEL PROJECTE PER  
DEFECTES DE FORMA 


 


REFERÈNCIES 


Núm. Expedient AEB:  


Títol Projecte:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


 


ANTECEDENTS 


Documentació aportada Data recepció 


 <desplegable> 


 


OBSERVACIONS 


Es realitzen les següents observacions referents a la documentació aportada: 


-  


-  


RESOLUCIÓ 


El present document té com objecte informar formalment a l’operador municipal del projecte que la documentació aportada per 
a la seva corresponent avaluació és insuficient d’acord amb el que s’estableix en el Protocol d’Energia. 


 


Així doncs, d’acord als articles 1.2.b i 2.2.b del Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries 
d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora, i projectes d'urbanització (capítol III.2) es procedeix al 
retorn de l’esmentada documentació per defectes de forma, i es sol·licita que sigui presentada nova documentació conforme 
el que estableix el Protocol d’Energia. 


 
 


Barcelona, XX de XXXX de 20XX 


 


 


 


 


 


Director de projectes, 
 
Agència d’Energia de Barcelona 
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Ajuntament de Barcelona 


 







 


Versió Document – Protocol d’Energia (v4) 


Annex C. Eines i plantilles documentals C-122 | P à g i n a  


C.III.3. Model d’informe de modificació de projecte en fase d’obra 


El present apartat inclou el model de resolució de les propostes de modificació durant la fase d’obra del 


projecte executiu resolt per l’AEB amb una qualificació A. Aquest tipus d’informe serà l’utilitzat per l’AEB per 


resoldre les propostes d’ampliació o millora dels edificis realitzades per les direccions d’obra referents a les 


instal·lacions o sistemes energètics. 


Els documents referits s’adjunten a continuació. 







  


 
 


INFORME DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE EN FASE D’OBRA 
 


REFERÈNCIES 


Núm. Expedient AEB:  Nº modificació:  


Obra:  


Emplaçament:  


Promotor:  


Redactor:  


 


ANTECEDENTS 


Documentació aportada Data recepció 


 <desplegable> 


 


DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PROPOSADA 


 


 


 


 


 


OBSERVACIONS 


 


 


 


 


 


 


RESOLUCIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 


A Proposta de modificació de projecte acceptada 


B Proposta de modificació de projecte denegada amb possibilitat de ser esmenada. 


C Proposta de modificació de projecte denegada. 


 


Barcelona, XX de XXXX de 20XX 


 


 


 


 


Director de projectes, 
 
Agència d’Energia de Barcelona 
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Ajuntament de Barcelona 
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


CODIFICACIÓ:
INSTAL.LACIÓ: DATA:


TIPUS DE CONNEXIÓ: AÏLLADA CONNEXIÓ A XARXA AUTOGENERACIÓ ASSISTIDA


CORRECTE INCORRECTE OBSERVACIONS
1.1 Brutícia dels mòduls
1.2 Desperfecte visual dels mòduls
1.3 Ancoratge dels mòduls sobre l'estructura
1.4 Connexions elèctriques (reapretament borns)


2.1 Oxidaciò escructura
2.2 Comprovació visual de l'estructura 
2.3 Comprovació fixació estructura a teulada
2.4 Comprovació reapretament possible dels cargols


3.1 Cablejat de contínua.
3.2 Borns i connexions elèctriques
3.3 Caixes de protecció


4. ESTAT DELS ONDULADORS
4.1 Protecció DC sub-camp (fusibles)
4.2 Protecció AC onduladors (Magnetotèrmics)
4.3. Protecció interna dels onduladors


6.1. Cablejat Alterna
6.2. Borns i connexions elèctriques
6.3. Caixes de protecció


7.2. Diferencial: Provar test i estat físic.


9.1. Bateries: Secar, netejar i comprovar Tsala


9.2. Reguladors: Ventilació, connexions, càrregues igualació
9.3. Altres: Onduladors càrrega, neteja sales, firmware


TREBALLS ADDICIONALS REALITZATS.-


www.tersa.cat
 Tel. 934627870


lperez@tersa.cat - 669149784
areguero@tersa.cat - 681111397


CERTIFICAT DE COMPROVACIÓ I POSTA EN MARXA


COMPROVACIONS REALITZADES.-


2. ESTRUCTURA DE SUPORT


1. ESTAT DELS MÒDULS


2.5 Cable de terra. Verificació connexió (estructura-plaques)


3. FUNCIONAMENT CAMPS FOTOVOLTAICS  


5. COMPROVACIÓ DE LES PROTECCIONS ELÈCTRIQUES C.A. (embarrat paral.lel inversors)


5.2. Diferencial: Provar test i estat físic.


7. QUADRE DE PROTECCIONS DE XARXA


6. CABLEJAT DE CORRENT ALTERNA


5.3. Neteja dels quadres, dels filtres i superfícies


5.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat


7.3. Comprovació corrent de salt del Diferencial (mA)


8. NETEJA DELS MÒDULS


9. ESTAT BATERIES I REGULADOR


El certificat realitzat anirà acompanyat d'un reportatge fotogràfic de la intervenció


DADES I CÀLCULS DC.-


7.4. Neteja dels quadres, dels filtres i 


7.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


Pnominal [kWn] PPIC [kWP]


String Inversor Nº Nº mòdulos VOC [V] VMPP [V] IMPP [A] RadOC [W/m2] RadMPP [W/m2]


Inversor Nº Rad [W/m2] VDC [V] IDC [A] PCA [kW] ηINVERSOR [%] PPIC_INV [kWP] PR [%]


Monofàsica VFASE R VFASE S VFASE T IFASE R IFASE S IFASE T


Trifàsica*
PCA [kW] 0,0
PCA [kW]


* Recorda: Relació de transformació a les TMF10 de connexió indirecte


segons


VFASE R VFASE S VFASE T


Càlcul varis resistència:


Resistència terra de protecció: Ω
R_aïllament ____________ Ω


Energia elèctrica generada: kWh R_aïllament ____________ Ω
Energia elèctrica consumida: kWh R_aïllament ____________ Ω


OBSERVACIONS.-


Lectura comptador energia elèctrica:


Temps de reconnexió dels inversors:


Dades a introduir Càculs automàtics


Tensió per fase IESFV desconnectada:


PPIC mòdul FV [WP]


Pnom instantània monofàsica
Pnom instantània trifàsica


DADES I CÀLCULS AC.-


DADES I CÀLCULS TMF.-


Comprovació potència nominal instantània


INSTAL·LADOR


Tècnic


Nom tècnic responsable


DIRECCIÓ OBRA:


Nom tècnic responsable


Tècnic





		CPM
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Edició 180321 
 


CESSIÓ DE GARANTIA A TERSA DELS PRINCIPALS ELEMENTS DE LA 
INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA INSTAL·LATS I DE L’OBRA 


 
  ,   de    201_ 
 
 
Garanties generals de construcció.- 
 
Referència obra ___        
Instal·ladora (Persona contacte, telèfon i correu electrònic): 
 
Durada de la garantia i inici de la mateixa      
Condicions i procediment per exercir la garantia: 
 
 
Garanties específiques d’equips.- 
 
L’empresa       amb CIF     i domiciliada a  
    carrer     
 


 
AUTORITZA A 


 
L’empresa Tractament i Selecció de Residus SA amb CIF A08800880 i domiciliada a Sant Adrià de Besòs, 
Avinguda Eduard Maristany, 44, a exercir els drets derivats de la garantia dels següents equips: 
 


EQUIP SUBMINISTRADOR 


Equip – Número sèrie 
Número de factura 


- 
Data de compra 


Subministrador Dades de contacte 


Mòduls fotovoltaics    


Inversors    


Equips de mesura    


Equips de monitorització    


...    
 
A continuació s’adjunten la relació de factures especificades a la taula anterior. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Signatura responsable instal·ladora 














GUÍA PER L’ELABORACIÓ DEL DOCUMENT AS BUILT A LES OBRES DE BIMSA



El document As Built a elaborar a les obres de BIMSA, s’ha d’entendre com el projecte executiu de la obra tal i com realment ha estat executada i ha de contenir, per tant, la informació necessària i suficient per permetre en un futur, i al llarg de l’explotació de la instal·lació, conèixer i interpretar la realitat construïda per dur a terme les tasques oportunes que assegurin l’ ús, conservació i manteniment adequat.



Documents continguts a l’AS BUILT



A continuació es fa un recull no limitant de la informació imprescindible que ha d’incloure el document As Built.

 

DOCUMENT 1



1. Memòria  i annexos.



1.1. Memòria.



1.1.1. Objecte i abast del projecte As-Built.

1.1.2. Antecedents i dades generals de l’obra.( Resum principals dades característiques de la instal·lació (instal·lació d'autogeneració, potencia pic camp fotovoltaic, potencia nominal, capacitat d'acumulació,...)

1.1.3. Documents que integren l’As-Built.(ha d’incloure tota la documentació del projecte executiu)

Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital.

Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General dFEnergia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI).



1.1.4. Actes de replanteig i recepció.

1.1.5. Persones de contacte  de l’equipament, i empreses contractistes i sotscontractistes (telèfon i email)



1.2. Annexos a la Memòria. 



Desenvolupen la informació continguda als diferents apartats de la memòria i inclouen de manera no limitant els següents:



1.2.1. As Built monitoratge plataforma Sentilo

1.2.2. As Built equips de mesura

1.2.3. Documentació administrativa

1.2.3.1. Certificat d'Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió - CIEBT (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI)

1.2.3.2. Certificat de Direcció i Acabament d'obra - CFO (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI)

1.2.3.3. Certificat de l'instal·lador (Original signat - 3 copies en fp - Format oficial DGEMSI)

1.2.3.4. Formularis oficials de legalització (Original signat - 1 copia en fp - Formats oficials DGEMSI)

1.2.3.5. Documentació corresponent a les trameses varies durant el procés de construcció davant Endesa Distribución Electrica, Direcció General d'Energia i Mines i Seguretat Industrial i aquella documentació legal relativa a la tramesa corresponent per la legalització de la IESFV davant l'Oficina de Gestió Empresarial o l'Organisme de Control Autoritzat. (Original - 1 copia en fe)

1.2.3.6. Certificat de la instal·lació dels sistemes de Seguretat i Salut (Original signat - 1 copia en fp)

1.2.3.7. Certificat per titulat competent de l'increment de carrega, solidesa i estabilitat del camp fotovoltaic sobre teulada, façana o estructura auxiliar (Original signat - 1 copia en fp)

1.2.3.8. Certificat o conformitat que teulada on s'ubica el camp fotovoltaic és transitable (Original signat - 1 copia en fp)

1.2.3.9. Document de cessió de garantia a TERSA dels principals elements instal·lats i de l'obra (Original signat - 1 copia en fp - Format TERSA)

1.2.3.10. Garantia de l'obra: Especificar durada de la garantia que entrarà en vigor des de la posada en marxa de la IESFV i procediment per exercir la garantia.

1.2.3.11. Garantia dels principals equips: Especificar per cada equip (mòduls fotovoltaics, inversors de potencia, controladors de carrega, bateries, estructures, equips de monitoratge, equips de mesura homologats, mòdems de telemesura,...) data de factura, número de factura, proveïdor i procediment per exercir la garantia.



1.2.4. Documentació  tècnica.  Certificats  emesos  pels  fabricants  dels  següents equips:

1.2.4.1. Mòduls fotovoltaics.

1.2.4.2. Inversors  de  potencia:  Certificats  compatibilitat  electromagnètica, aïllament galvànic, proteccions i altres.

1.2.4.3. Controladors de carrega.

1.2.4.4. Bateries.

1.2.4.5. Estructura component del camp fotovoltaic.

1.2.4.6. Equips de monitoratge.

1.2.4.7. Instal·lació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...).

1.2.4.8. Equips   de   mesura   homologats:   Documents   de   parametrització (Incloure modem de telemesura si escau).

1.2.4.9. Altres: Displays, analitzadors de xarxa,...



1.2.5. Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en marxa (Original - 1 copia en fp - Format TERSA)	Documentació de posta en marxa: Certificat de comprovació i posta en marxa (Original - 1 copia en fp - Format TERSA).

1.2.6. Documentació equips i IESFV



1.2.6.1. Fitxes tècniques i manuals d'ús i manteniment dels equips especificats en l'apartat 1.2.3.

*És important que s’indiqui el parell de collament de la cargoleria que fixa les brides amb els mòduls i estructura. Que en el seu defecte serà la que ens marqui el fabricant de la estructura, o el del cargol que sol ser un M8 i que té un valor de 16Nm. A menys que la fitxa de la placa ens indiqui un valor inferior.



1.2.6.1bis.	Documentació tècnica

1.2.6.2. Cas IESFV AUTOGENERACIÓ amb acumulació assistides per la xarxa elèctrica: Manual de funcionament per la qual ha estat dissenyada la instal·lació.

1.2.6.3. Descripció instal·lació

1.2.6.4. Funcionament instal·lació: Configuració de disseny, carregues d'igualació, modificació de parametres,...

1.2.6.5. Possibles incidencies i actuacions



Nota: Documentació a entregar en fe.



1.2.7. Reportatge Fotogràfic.



DOCUMENT 2



1. Plànols. 



En general i com a norma, es presentaran indexats els mateixos plànols inclosos al projecte executiu, tal i com s’han construït a la realitat tot indicant a la nomenclatura que es tracten de plànols AS BUILT. 



També haurà d’incloure tots aquells plànols que tot i no estar inclosos al  projecte executiu,  han esdevingut necessaris per a la construcció del mateix i validats per la D.O.



Nota: Documentació en fp amb signatura i en fe amb signatura digital.

Nota 2: El projecte i planols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció General dFEnergia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI).







DOCUMENT 3



1. Manual d’ús i manteniment.

En aquest document  s’ha de fer constar els elements de la instal·lació i les interaccions. S’espera d’aquest document que una persona de manteniment que no conegui la instal·lació la pugui desconnectar i reiniciar-la davant alguna eventualitat.

També en aquelles instal·lacions que siguin molt particulars es farà una guia amb fotografies del muntatge i desmuntatge de l’estructura de mòduls perquè el mantenidor pugui disposar de la informació. Aquest criteri el marcarà el Promotor. 





DOCUMENT 4



1. Control de Qualitat Extern



S’ha d’incloure l’informe de generat pel control de qualitat extern facilitat per BIMSA, així com les respostes per part de la D.O. Totes les incidències han de quedar respostes i tancades, acreditades en la seva totalitat per mitjà  d’un informe de la D.O.
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Fitxa Bàsic









				FITXA INDICADORS ENERGÈTICS PROJECTE BÀSIC(1)



				La present fitxa actualitza/modifica informació respecte fitxes aportades prèviament referents al projecte bàsic?



				1. DADES GENERALS DEL PROJECTE



								Títol projecte:



								Número expedient AEB:												Data:



								Emplaçament:												Districte:						<desplegable>



								Ús de l'edifici:						<desplegable>						Gestor de l'equipament:						<desplegable>



								Residencial/Terciari:												Indicar altres:







								Promotor:												Equip Redactor:



								Representant Promotor:												Representant E. Redactor:







								Tipus d'actuació:						<desplegable>						Ampliació de l'edifici:						<desplegable>



								Nº edificis independents(2):



								Sup. Útil:								m2				Sup. Construïda:								m2







								Li són d'aplicació al projecte el Requeriments d'Autosuficiència Energètica?												 



				2. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA



								La Separata d'Energia indica la voluntat d'assolir els objectius definits pels Requeriments d'Autosuficiència Energètica (RAE)



								en quant als indicadors de la Certificació d'Eficiència Energètica?												<desplegable>



				3. GENERACIÓ TÈRMICA (ACS I CALEFACCIÓ)



						3.1 Solar Tèrmica



								Normativa d'aplicació(3):						<desplegable>						Demanda diària ACS(4):								l/d



								Instal·lació plaques ST:						<desplegable>						Contribució mín. ST(4):								%



								Sup. Captació:								m2				Cobertura Renovable:								%



								Aportació E. Renovable:								kWh/any				Pressupost Instal·lació(5):								€







						3.2 Bombes de Calor



								Sistema 1



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(6):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 2



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(6):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 3



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(6):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C







								En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, utilitzar la pestanya BdC Addicionals







						3.3 Xarxes de Calor (Districlima, Ecoenergies)



								Aportació E. Renovable:								kWh/any				Cobertura renovable:								%







						3.4 Biomassa



								Aportació E. Renovable:								kWh/any				Potència instal·lació								kW







				4. GENERACIÓ ELÈCTRICA



						4.1 Fotovoltaica(8)



								Envolupant útil disponible(9):						<desplegable>						Instal·lació panells FV:						<desplegable>



								Potència pic prevista:								kWp				Potència pic OMA:								kWp



								Aportació E. Renovable:								kWh/any				Pressupost Instal·lació(5):								€



								Camp fotovoltaic 1



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 1:								kWp



								Rendiment panell(10):								%				Pot. nominal Camp 1:								kWn



								Azimut panells(11):								º				Inclinació dels panells(12):								º



								Sup. captació Camp 1:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 2



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 2:								kWp



								Rendiment panell(10):								%				Pot. nominal Camp 2:								kWn



								Azimut panells(11):								º				Inclinació dels panells(12):								º



								Sup. captació Camp 2:								m2				Pèrdues per ombres:								%







								En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, utilitzar la pestanya FV Addicionals







						4.2 Estudi de potencialitat de generació fotovoltaica de zones de l'envolupant no explotades



								Envolupant útil disponible(9):						<desplegable>						Previsió preinstal·lació(13):						<desplegable>



								Sup. útil coberta disponible:								m2				Sup. útil façana disponible:								m2



								Cost estimat FV coberta(14):								€				Cost estimat FV façana(14):								€



				5. MONITORATGE ENERGÈTIC



								Instal·lació monitoratge(15):						<desplegable>						Previsió BMS:						<desplegable>





				NOTES



				1		(1)		Els valors dels indicadors complimentats en aquesta fitxa hauran de ser coherents amb el contingut de la Separata d'Energia i la resta de documentació aportada. Cal verificar que, un cop complimentat el formulari, no hi hagi camps destacats en color vermell. En cas contrari, caldrà revisar i esmenar el contingut del projecte.



				2		(2)		En el cas que el projecte incorpori el disseny de més d'un edifici aïllat independent, caldrà omplir una fitxa per a cadascún d'aquests edificis.



				3		(3)		Cal escollir la normativa que maximitzi la generació d'ACS produïda per la instal·lació Solar Tèrmica.



				4		(4)		Càlcul de la demanda total diària d'ACS i del percentatge mínim de cobertura amb plaques Solar Tèrmiques d'acord amb la normativa d'aplicació.



				5		(5)		El pressupost de la instal·lació ha d'incloure cost de material, subministrament i muntatge, posada en marxa, legalització i mesures de PRL. Queden exclosos d'aquest pressupost els equips de mesura i monitoratge.



				6		(6)		Es recomana que els sistemes de generació tèrmica que es disposin en els projectes disposin com a mínim d’un etiquetatge energètic A+.



				7		(7)		Per a que una bomba de calor sigui considerada com a font d'energia renovable ha d'oferir un SPF superior a 2,5. Per a la producció d'ACS, el SPF ha d'estar calculat a una temperatura de condensació:
              > 55°C, en ús residencial o en ús terciari sense acumulació
              > 65°C, en ús terciari amb acumulació



				8		(8)		La instal·lació fotovoltaica projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica definits en el Protocol d'Energia. Cal definir de forma independent les característiques individuals de cadascun dels camps fotovoltaics: agrupacions de mòduls fotovoltàics connectats a una escomesa elèctrica diferent o amb característiques diferents que afectin al rendiment específic, com el tipus de mòdul , inclinació i azimut.



				9		(9)		S'entén per envolupant útil disponible aquells elements de l'envolupant que no hagi estat ocupats en l'àmbit del projecte, que presentin un assoleiament suficient  i que tinguin la suficient capacitat portant per a la instal·lació dels panells fotovoltaics.



				10		(10)		A fi d'aprofitar el màxim la superfície construïda, els mòduls fotovoltaics instal·lats hauran de ser d'alt rendiment d'acord a la millor tecnologia disponible al mercat.



				11		(11)		L'azimut de la instal·lació s'haurà d'indicar considerant les següents referències: SUD=0°; EST=-90°; OEST=90°. 



				12		(12)		Inclinació dels panells respecte de l'horitzontal.



				13		(13)		En el cas que existeixi espai útil disponible a la coberta, es requereix contemplar una preinstal·lació per a una futura execució de plaques fotovoltaiques.



				14		(14)		Incorporar una previsió dels costos d'execució de la futura instal·lació FV.



				15		(15)		La instal·lació de monitoratge projectada ha de complir amb els Requeriments d'Autosuficiència Energètica definits en el Protocol d'Energia.















								Signat, Representant Equip Promotor del Projecte 												Signat, Tècnic/a Equip Redactor del Projecte 











								Sra./Sr. 												Sra./Sr. 

								12/31/99												12/31/99
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						Bombes de Calor Addicionals (*)



								(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Bàsic



								Sistema 4



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(6):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 5



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(6):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 6



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(6):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 7



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(6):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 8



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(6):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 9



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(6):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Sistema 10



								Tipus de Bomba:						<desplegable>

Christian Escrig: AEB:
BdCA = Aerotèrmia
BdCG = Geotèrmia
BdCH = Hidrotèrmia
BdCS = Solartèrmia						Servei Prestat:						<desplegable>



								Unitats Instal·lades:								ud				Etiqueta energètica(6):						<desplegable>



								Potència màx. ACS:								kW				Potència màx. calefacció:								kW



								Producció Tèrmica ACS:								kWh/any				Acumulació ACS?						<desplegable>



								SPF per ACS(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C



								Prod. Tèrmica Calefacció:								kWh/any



								SPF per Calefacció(7):								calculat a una temperatura de condensació ------------->												°C







						En el cas de ser necessari definir més sistemes de bombes de calor, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat
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FV Addicionals









						Camps Fotovoltaics Addicionals (*)



								(*) Consultar les notes dels textos al full principal Fitxa Bàsic



								Camp fotovoltaic 3



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 3:								kWp



								Rendiment panell(10):								%				Pot. nominal Camp 3:								kWn



								Azimut panells(11):								º				Inclinació dels panells(12):								º



								Sup. captació Camp 3:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 4



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 4:								kWp



								Rendiment panell(10):								%				Pot. nominal Camp 4:								kWn



								Azimut panells(11):								º				Inclinació dels panells(12):								º



								Sup. captació Camp 4:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 5



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 5:								kWp



								Rendiment panell(10):								%				Pot. nominal Camp 5:								kWn



								Azimut panells(11):								º				Inclinació dels panells(12):								º



								Sup. captació Camp 5:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 6



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 6:								kWp



								Rendiment panell(10):								%				Pot. nominal Camp 6:								kWn



								Azimut panells(11):								º				Inclinació dels panells(12):								º



								Sup. captació Camp 6:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 7



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 7:								kWp



								Rendiment panell(10):								%				Pot. nominal Camp 7:								kWn



								Azimut panells(11):								º				Inclinació dels panells(12):								º



								Sup. captació Camp 7:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 8



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 8:								kWp



								Rendiment panell(10):								%				Pot. nominal Camp 8:								kWn



								Azimut panells(11):								º				Inclinació dels panells(12):								º



								Sup. captació Camp 8:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 9



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 9:								kWp



								Rendiment panell(10):								%				Pot. nominal Camp 9:								kWn



								Azimut panells(11):								º				Inclinació dels panells(12):								º



								Sup. captació Camp 9:								m2				Pèrdues per ombres:								%



								Camp fotovoltaic 10



								Tipus de Panell FV:						<desplegable>						Potència pic Camp 10:								kWp



								Rendiment panell(10):								%				Pot. nominal Camp 10:								kWn



								Azimut panells(11):								º				Inclinació dels panells(12):								º



								Sup. captació Camp 10:								m2				Pèrdues per ombres:								%







						En el cas de ser necessari definir més camps fotovoltaics, posar-vos en contacte amb la bústia de correu rep.energia@bcn.cat





































&"Arial,Normal"&8Data d'actualització: 05/06/2020		&"Arial,Normal"&8&P/&N




Dades

		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>

		Biblioteca		Ciutat Vella		1		A		BdCA		Sí		No aplica		Convencional		Districte de Ciutat Vella		No hi ha consum ACS		Sí		Sí, coberta		Obra nova		Sí		ACS		A+++		HULC

		Casal - Centre Cívic		Eixample		2		B		BdCG		No		Només Producció Renovable		Vidre-Vidre		Districte de l'Eixample		CTE DB-HE4		Sistema Alternatiu		Sí, façana		Gran Rehabilitació		L'equip redactor no coneix els objectius establerts en els RAE		Calefacció		A++		CYPETHERM HE Plus

		Caserna		Sants-Montjuïc		3		C		BdCH				Només Consums				Districte de Sants-Montjuïc		Decret d'Ecoeficiència				Sí, coberta i façana		Reforma		No		ACS i Calefacció		A+		SG SAVE

		Cultural		Les Corts		4		D		BdCS				Consums i Producció Renovable				Districte de Les Corts		Ordenança Medi Ambient				No								A		CE3X

		Docent		Sarrià-Sant Gervasi		5		E										Districte de Sarrià-Sant Gervasi														B		Altres

		Esportiu		Gràcia		6		F										Districte de Gràcia														C

		Habitatges		Horta-Guinardó		7		G										Districte de Horta-Guinardó														D

		Mercat		Nou Barris		8												Districte de Nou Barris														E

		Multiús		Sant Andreu		9												Districte de Sant Andreu														F

		Centre de Neteja		Sant Martí		10												Districte de Sant Martí														G

		Oficina																Gerència de Presidència i Economia

		Sanitari																Gerència de Recursos

		Social																Gerència de Drets Socials

		Altres																Gerència de Drets de Ciutadania

																		Gerència d'Ecologia Urbana

																		Gerència de Seguretat i Prevenció

																		Institut Municipal Barcelona Esports

																		Institut Municipal d’Educació de Barcelona

																		Institut Municipal de Mercats de Barcelona

																		Institut Municipal de Cultura de Barcelona

																		I. M. de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

																		Barcelona de Serveis Municipals, SA

																		Consorci d'Educació de Barcelona

																		Altres
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DOCUMENT DE RESPOSTA A L’INFORME D’ENERGIA



		REFERÈNCIES



		Núm. Expedient AEB:

		



		Títol Projecte:

		



		Emplaçament:

		



		Promotor:

		



		Redactor:

		



		



		ANTECEDENTS



		Resposta Informe Número

		Fase del projecte

		Data emissió informe

		Qualificació informe



		

		<desplegable>		<desplegable>		<desplegable>

		



		MODIFICACIONS REALITZADES EN LA NOVA DOCUMENTACIÓ APORTADA



		El següent llistat de modificacions haurà de donar resposta a totes les esmenes requerides en l’Annex 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE de l’últim Informe d’Energia emès per l’Agència d’Energia de Barcelona.



		Capítol modificat(1)

		Descripció Esmena

		Pàgines modificades de la nova Separata



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		(1) Incloure la numeració i el text del capítol modificat d’acord amb la denominació que apareix a l’Annex 2. ANÀLISI ENERGÈTIC DEL PROJECTE de l’últim Informe d’Energia emès per l’Agència d’Energia de Barcelona.









Barcelona, XX de XXXX de 20XX

		











Signatura Representant Promotor

		











Signatura Representant Redactor
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


CODIFICACIÓ:
INSTAL.LACIÓ: DATA: HORA:


TIPUS DE CONNEXIÓ: AÏLLADA CONNEXIÓ A XARXA AUTOGENERACIÓ ASSISTIDA


CORRECTE INCORRECTE OBSERVACIONS
1.1 Brutícia dels mòduls
1.2 Desperfecte visual dels mòduls
1.3 Ancoratge dels mòduls sobre l'estructura
1.4 Connexions elèctriques (reapretament borns)


2.1 Oxidaciò escructura
2.2 Comprovació visual de l'estructura 
2.3 Comprovació fixació estructura a teulada
2.4 Comprovació reapretament possible dels cargols


3.1 Cablejat de contínua.
3.2 Borns i connexions elèctriques
3.3 Caixes de protecció


4. ESTAT DELS ONDULADORS
4.1 Protecció DC sub-camp (fusibles)
4.2 Protecció AC onduladors (Magnetotèrmics)
4.3. Protecció interna dels onduladors


6.1. Cablejat Alterna
6.2. Borns i connexions elèctriques
6.3. Caixes de protecció


7.2. Diferencial: Provar test i estat físic.


9.1. Bateries: Seca, netejar i comprovar Tsala


9.2. Reguladors: Ventilació, connexions, càrregues igualació
9.3. Altres: Onduladors càrrega, neteja sales, firmware


El certificat realitzat anirà acompanyat d'un reportatge fotogràfic de la intervenció


TREBALLS ADDICIONALS REALITZATS.-


www.tersa.cat
lperez@tersa.cat / 669.149.784


areguero@tersa.cat / 681.111.397                                                         
Tel. 93.462.78.70


CERTIFICAT DE COMPROVACIÓ I POSTA EN MARXA


COMPROVACIONS REALITZADES.-


1. ESTAT DELS MÒDULS


2. ESTRUCTURA DE SUPORT


2.5 Cable de terra. Verificació connexió (estructura-plaques)


3. FUNCIONAMENT CAMPS FOTOVOLTAICS  


5. COMPROVACIÓ DE LES PROTECCIONS ELÈCTRIQUES C.A. (embarrat paral.lel inversors)


5.2. Diferencial: Provar test i estat físic.


9. ESTAT BATERIES I REGULADOR


8. NETEJA DELS MÒDULS


5.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat


5.3. Neteja dels quadres, dels filtres i superfícies


7.1. Magnetotèrmic general. Baixar i comprovar estat


7.3. Comprovació corrent de salt del Diferencial (mA)


6. CABLEJAT DE CORRENT ALTERNA


7. QUADRE DE PROTECCIONS DE XARXA


7.4. Neteja dels quadres, dels filtres i 







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


Pnominal [kWn] PPIC [kWP]


Camp fotovoltaic.-


Número de sèrie Regulador Nº mòduls VOC [V] VMPP [V] IMPP [A] RadOC [W/m2] RadMPP [W/m2]


Regulador Nº mòduls VDC_entrada [V] VDC_sortida [V] IDC_entrada [A] IDC_sortida [A] ηregulador [%]
0
0
0
0
0
0


Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C] Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C]


NBATERIES


VBANC_BATERIA


IBANC_BATERIA


TSALA BATERIES


Banc Bateries.-


DADES I CÀLCULS DC.-


Reguladors.-


Dades a introduir Càculs automàtics


PPIC mòdul FV [WP]


Mesures SENSE càrrega ni 
descàrrega







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C] Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C]


NBATERIES


VBANC_BATERIA


IBANC_BATERIA


TSALA BATERIES


HORAPROVA


Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C] Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C]


NBATERIES


VBANC_BATERIA


IBANC_BATERIA


TSALA BATERIES


HORAPROVA


Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C] Nº Monobloc VMONOBLOC [v] TMONOBLOC [°C]


NBATERIES


VBANC_BATERIA


IBANC_BATERIA


TSALA BATERIES


HORAPROVA


Tipus de bateria Profunditat de descàrrega (DOD)


Mesures realitzades 10 minuts 
després


Mesures SENSE càrrega i 
AMB descàrrega


Mesures SENSE càrrega i 
AMB descàrrega


Mesures SENSE càrrega i 
AMB descàrrega


Mesures realitzades 5 minuts 
després







ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 


Ah (Plom-Àcid) kWh (Ió-Liti)


Mesures BATERIA alimentan càrregues i IESFV desconnectada: Estudi de rendiments de la bateria instantani:


Data descàrrega


Mesures BATERIA desconnectada i IESFV connectada:


Data càrrega


Inversor Nº VDC [V] IDC [A] PCA [kW] ηinversor [%]


Tensió per fase IESFV desconnectada: segons


VFASE R VFASE S VFASE T


Càlcul varis resistència:


Lectura comptador energia elèctrica: Resistència terra de protecció: Ω
R_aïllament ____________ Ω


Energia elèctrica generada: kWh R_aïllament ____________ Ω
Energia elèctrica consumida: kWh R_aïllament ____________ Ω


OBSERVACIONS.-


Rendiment de càrrega Ió-Liti


Capacitat bateria


DADES I CÀLCULS AC.-


VBATERIA_càrrega


[V]
IBATERIA_càrrega


[Ah]
Rendiment energètic Plom-Àcid


kWhBAT_descarga 


[kWh]


kWhBAT_càrrega


[kWh]


Rendiment de voltatge


Rendiment de càrrega Plom-Àcid


Rendiment energètic Ió-Liti


INSTAL·LADOR


IBAT_descarga [Ah]
VBAT_descarga


[V]


Temps de reconnexió dels inversors:


DIRECCIÓ OBRA:


Nom tècnic responsable Nom tècnic responsable


Tècnic Tècnic





		CPM_BAT






 
CERTIFICAT D’ACABAMENT D’INSTAL·LACIONS CONFORME PROJECTE 


 
 


NOM I COGNOMS DEL PROJECTISTA  


NIF  


TITULACIÓ  


NÚMERO DE COL·LEGIAT  
 


DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 


EMPLAÇAMENT  


TITULAR  


AUTOR DEL PROJECTE  


TIPOLOGIA D’INSTAL·LACIÓ  
 


CERTIFICACIÓ 


 
En, xxxxx xxxx xxxx, com a tècnic facultatiu amb NIF xxxxxx, havent realitzat el reconeixement 
tècnic de la instal·lació a dalt esmentada: 
 
CERTIFICA 
 
Que la instal·lació d’un sistema de bomba de calor aerotèrmica, com a substitució, per 
exempció, d’una instal·lació solar tèrmica, s’ha finalitzat i s’ajusta al projecte aprovat per 
l’Agència d’Energia de Barcelona en data XX-XX-XXXX amb número de procediment 
20XX/XXXX, i consta dels equips següents 
 


 Marca Model nº Potència Calor (kW) SPF 


Unitats exteriors: 


     


     


     


     


Unitats interiors: 


     


     


     


Acumulació (litres)  
Temperatura d'acumulació ACS / distribució 
(ºC)  


Règim de temperatures de treball (ºC)  


Demanda d'energia tèrmica ACS (kWh/any)  


 
 
 


Nom projectista que signa el certificat 


Barcelona, a XXX de XXXXX de 20XX 












Edició 180321Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Tom 5228. Llibre 4556. Secció 2ª Foli 50. Full núm. 54576. Inscripció 1ª - N.I.F. A-08800880







CESSIÓ DE GARANTIA A TERSA DELS PRINCIPALS ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA INSTAL·LATS I DE L’OBRA



		, 	 de 		 201_





Garanties generals de construcció.-



Referència obra ___							

Instal·ladora (Persona contacte, telèfon i correu electrònic):



Durada de la garantia i inici de la mateixa 				

Condicions i procediment per exercir la garantia:





Garanties específiques d’equips.-



L’empresa 					 amb CIF 			 i domiciliada a 				 carrer 			





AUTORITZA A



L’empresa Tractament i Selecció de Residus SA amb CIF A08800880 i domiciliada a Sant Adrià de Besòs, Avinguda Eduard Maristany, 44, a exercir els drets derivats de la garantia dels següents equips:



		EQUIP

		SUBMINISTRADOR



		Equip – Número sèrie

		Número de factura

-

Data de compra

		Subministrador

		Dades de contacte



		Mòduls fotovoltaics

		

		

		



		Inversors

		

		

		



		Equips de mesura

		

		

		



		Equips de monitorització

		

		

		



		...

		

		

		







A continuació s’adjunten la relació de factures especificades a la taula anterior.





















Signatura responsable instal·ladora
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ACTA REUNIÓ DE SEGUIMENT DE PROJECTE I/O OBRA



		REFERÈNCIES



		Data reunió:

		<desplegable>

		Núm. Expedient AEB:

		



		Títol Projecte:

		



		Emplaçament:

		



		Promotor:

		



		Redactor:

		



		Tipus de reunió:

		<desplegable>

		



		ASSISTENTS



		Nom i cognoms

		Organisme

		Correu electrònic



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		



		ORDRE DEL DIA



		L’ordre del dia haurà de coincidir amb l’especificada en el Protocol d’Energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals per a cada etapa del projecte/obra, o en el seu defecte, amb l’acordada anteriorment a la reunió.



		








		ASPECTES TRACTATS I ACORDS



		







Barcelona, XX de XXXX de 20XX
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MODEL DE CERTIFICAT FINAL I D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 


DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
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CERTIFICAT FINAL I D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 
TÈRMICA 


DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 
Adreça de la instal·lació: ………………............................................................................................................... 
Nom o raó social del titular: .....................................................…………..…......   DNI o NIF: ............................. 
Telèfon: ....................  Fax: ........................   Correu electrònic: ................................ 


 
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 


 
APLICACIÓ  


  □ ACS   □ Piscina   □ Altres ………………………………….    


 
LOCALS o EDIFICIS  
 Ús:   □ Habitatges  □ Altres .................................  


 Actuació:  □ Nova planta  □ Rehabilitació integral        □ Canvi d’ús  
 
PRODUCCIÓ ENERGÈTICA  
 


 Demanda energètica Energia solar 
produïda 


Contribució 
solar 


 Litres/dia ACS kWh/mes kWh/mes % 
Gener     
Febrer     
Març     
Abril     
Maig     
Juny     
Juliol     
Agost     
Setembre     
Octubre     
Novembre     
Desembre     
Total     


  
    Potència tèrmica nominal total de l’equip de suport o auxiliar: ................. kW  
 
CAPTACIÓ SOLAR 
 Marca dels captadors: ……………………    Model: ………………  


 Tipus:   □ Captador pla      □ Captador de tubs de buit       □ Altres …………… 


 Contrasenya de certificació:  …………  Vàlida fins a: …………….   
 Nombre de captadors: ..........       Superfície d’obertura unitària: .......... m2/captador   
 Superfície del camp de captació:  .......... m2  
 Inclinació (14): ............... o     Orientació (15): .............. o 
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ACUMULACIÓ  
□ Individual  □ Col·lectiva  □ Altres  
 


Acumulador [uts] Sup. bes. [m2) Volum unitari 


   


   


   


Totals   


 
  Litres/m2 de captació: .......................... 
 
 


SISTEMA DE REGLATGE I CONTROL 
 Cabals de disseny: Primari: ..….….…  Secundari: ………..… Distribució: …............ [l/h] 
 □ Control diferencial          Unitats: ............. 


 □ Altres ……………………….     Unitats: ............. 
 
DADES GENERALS  
 Pressió màx. de treball:  Primari: …..….. Secundari: ….....… Distribució: ….........  [bar]  
 Temperatura màx. de treball:  Primari: ..…….. Secundari: ….....… Distribució: ….........  [ºC] 
 Temperatura mín. de treball:  Primari: ..……... Secundari: …….… Distribució: ….........  [ºC] 
 Tipus de fluid: Primari: ..…….…..….. Secundari: …………...… Distribució: ….....................  
 Potència bescanvi:  Primari: .……..….... Secundari: ………..… Distribució: …............... [W] 
 Superfície bescanvi:  Primari: .………... Secundari: ……......… Distribució: …...............  [m2] 
 
PROTECCIONS  
 Volum vas expansió: Primari: ….….….. Secundari: ….….....… Distribució: …................. [l] 
 □ Anticongelant   Grau de protecció:...................... ºC  


 □ Potència dissipació*: ……………….  [W]  * a temp. màx. i cabal nominal  


 □ Altres ……………………………….  
 
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA  
 □ Projecte executiu de la instal·lació       □ Altres ………………………………. 
 
 


CERTIFICACIÓ 
 


(Nom i cognoms) ....................................................................................., director/a tècnic/a de la instal·lació d’energia 
solar, col·legiat/ada núm. ............................. al Col·legi ..............................................................,  
 
 
CERTIFICA que la instal·lació d’energia solar ha estat executada satisfactòriament segons projecte executiu realitat per 
(nom i cognoms) ....................................................................................., visat pel Col·legi ................................................., 
amb data ............... i número de visat ......................d’acord amb els mesuraments i proves realitzades (se n’adjunten els 
resultats), ha dut a terme la instal·lació referida d’acord amb els reglaments i disposicions vigents que l’afecten, i 
especialment d’acord amb el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITE. 
 
    .................................., a ............de ..........................de ...............  
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    Signatura del director/a de la instal·lació   
 
 
 
 


CERTIFICACIÓ 
 
(Nom i cognoms) ....................................................................................., inspector/a de la instal·lació d’energia solar, en 
representació de (nom de l’ ECA) ................................................................................., 
 
 
CERTIFICA que la instal·lació d’energia solar ha superat amb èxit els requeriments necessaris especificats al 
Procediment d’inspecció d’instal·lacions d’energia solar tèrmica de Barcelona.  
 
     Barcelona .................................., a ............de ..........................de 
...............  
 
    Signatura de l’inspector/a de la instal·lació i segell de l’ECA 
 
 
 
 
 
 





