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10 anys d’Ordenança Solar 
Tèrmica a Barcelona 

per a aigua calenta sanitària 
 

Juliol de 2009  
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Antecedents 

A finals de la dècada dels 90, l’Ajuntament de Barcelona va 
fer una aposta per la promoció i el foment de les energies 
renovables, i entre elles, de l’energia solar tèrmica, seguint 
un model estratègic basat en: 
 

 voluntat política 
 consens amb tots els agents implicats en el 

desenvolupament de les energies renovables. 
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Estratègies per a desenvolupar l’energia solar 

 
  Actuacions demostratives    

EDIFICIS PUBLICS 

Mesures econòmiques 
SUBVENCIONS I AJUTS 

Regulació  
ORDENANÇA SOLAR TÈRMICA 
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67 MW ST 
78 GWh/any 

 

OBJECTIU PMEB 2010 

Pas imprescindible per a assolir el 
convenciment i la complicitat activa de la 
ciutadania en la difusió, extensió i aplicació dels 
sistemes de captació solar. 

Incentius fiscals i subvencions per a la 
instal·lació de sistemes solars tèrmics i 
fotovoltaics. (Institut Municipal del Paisatge 
Urbà i Qualitat de Vida) 

Obligació d’incorporar sistemes d’energia 
solar tèrmica per a producció d’aigua calenta 
sanitària en tots els habitatges de nova 
construcció i rehabilitacions integrals. 
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Evolució de l’Ordenança Solar Tèrmica 

1999 2000 

1.- Antecedents 

•Actuacions prèvies en edificis municipals per fomentar l’ús de la Solar Tèrmica: 
–Campanya impulsada per Barnamil 
–Ajuts dins de la campanya “Barcelona posa’t guapa” 
–Instal·lació plaques en 6 escoles bressol i 3 poliesportius promogudes per l’Ajuntament. 
–Iniciativa del Patronat Municipal de l’Habitatge, Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, 
amb els projectes d’habitatge de protecció a les Vores de les Rondes, on es van instal·lar en total uns 
750 m2 de captadors solar tèrmics (Espot considerar que va servir com a prova pilot de l’aplicació de 
la ordenança solar). 

• Debat previ – Resistències inicials 
• Aprovació 30 de Juliol de 1999 (BOP Núm. 181 / Pág.. 25-27, con fecha 30/7/99)  
• Moratòria d’un any – Difusió, participació i consens 

–Campanyes de difusió de la normativa. 
–Treball d’informació i consens amb als promotors. 

• Entrada en vigor Agost de 2000 
 

En el moment de la entrada en vigor de l’Ordenança solar tèrmica la superfície solar tèrmica 
instal·lada era de 1.650 m2.  
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Evolució de l’Ordenança Solar Tèrmica 

2004 1999 2000 

 1ª Etapa : reptes a superar 
 

• Calia superar la desconfiança inicial per part dels promotors i arquitectes. 
•  Era necessari  adquirir nous coneixements per part dels tècnics redactors dels projectes  
•  Calia fer una esforç per integrar en els edificis les instal·lacions que inicialment eren un  

element afegit. 
•  Els instal·ladors van necessitar també formar-se per tal que les instal·lacions milloressin la seva 

execució i funcionament 
•  Calia  sensibilitzar als usuaris 
• Calia adaptar l’estructura municipal de llicències d’obres i activitats: Gestor Municipal de 

l’Ordenança Solar 
 
  

1.- Antecedents 2.- Experiència 
aplicació 

2003 
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Evolució de l’Ordenança Solar Tèrmica 

2004 1999 2000 

 2ª Etapa: superació dels reptes a través de l’aplicació   
 
•L’any 2003, la gestió, seguiment i avaluació de l’ordenança solar tèrmica passa responsabilitat 

de l’Agència d’Energia de Barcelona (conveni entre Sector de Manteniment i  Serveis Urbans i 
Agència d’Energia de Barcelona) 

•Es genera una bases de dades d’Instal·lacions d’energia solar tèrmica.. 
•Es realitzen auditories d'instal·lacions solar existents 
•Es genera debat d’aplicació de l’ordenança solar tèrmica : Constitució de la Taula per l’Energia 

Solar integrada per tots els agents per aconseguir la implicació i el consens 
•Es consolida un sector professional 
•Es facilita informació als usuaris: que és i que proporciona l’energia solar tèrmica  

1.- Antecedents 2.- Experiència 
aplicació 

2003 
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Evolució de l’Ordenança Solar Tèrmica 

1999 2005 2000 

 
L’anàlisi de l’aplicació de la normativa va mostrar l’existència de punts de millora que calia  treballar : 
 
•procediments de revisió dels expedients i tramitacions lentes 
•millora de l’execució, manteniment i difusió de les instal·lacions 
•aplicació a tots els nous edificis amb consum d’aigua calenta 

 
S’inicia un procés de revisió i actualització del text de l’Ordenança i de les eines de gestió que va 
suposar un punt d’inflexió en l’aplicació de l’Ordenança Solar Tèrmica. 
 
 
 
 

1.- Antecedents 2.- Experiència 
aplicació 

3.- Anàlisi i  
actualització  

2003 2004 
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Evolució de l’Ordenança Solar Tèrmica 

1999 2000 

1.- Antecedents 2.- Experiència 
aplicació 

3.- Anàlisi i  
actualització  

4.- Aprovació  
nova OST  

2003 2004 2005 

 

La Modificació Integral de l’Ordenança Solar Tèrmica es va publicar el 14 de març de 2006 (BOP 
Núm.62 / Pàg..16), entrant en vigor el 15 de setembre del mateix any: 
 
• Facilitar eines i documents a projectistes i promotors per tal de donar compliment a l’Ordenança 

solar tèrmica 
• Optimitzar els procediments administratius i agilitzar tràmits: gestor on line 
• Garantir el bon funcionament i qualitat de les instal·lacions d’energia solar tèrmica: cerificació EIC 
• Establir responsabilitats de dissenyadors, instal·ladors o constructors 
• Manteniment obligat  
 
L’Ordenança Solar ha estat un exemple a seguir. Molts municipis, catalans i de la resta d’Espanya   la 
varen adoptar. L’aprovació del Codigo Técnico de la Edificación, i del Decret d’Ecoeficiència, en vigor 
al 2006, ha suposat el reconeixement final al camí obert per la ordenança solar de Barcelona. 

2007 09/2006 
Codi Tècnic Edificació  
i Decret Ecoeficiència 



Impacte de l’Ordenança a escala estatal 

Burgos Pamplona La  Garriga 
Cardedeu 
Barber á del  Vall é s 
Montcada i  Reixac 
Terrasa 
Sant Cugat del  Vall é s 
Olesa de Montserrat 
Barcelona 
L ’ Hospitalet de  Llobregat 
Esplugues de  Llobregat 
Sant Joan  Desp í 
Sabadell 
Granollers 
Cornell á de  Llobregat 
Badalona 
Sant Boi de Llobregat 

Abrera 
Villafranca del Penedès  
Martorel 
Gavà 

Sant Feliu de Llobregat 
Santa Coloma de Cervelló 

Cerdanyola del Vallès 
Sant Just Desvern 
Manresa 

Caldetedenes 

Madrid 
Getafe 
Rivas - Vaciamadrid 
Soto del Real 
SS de los Reyes 
Tres Cantos 

Sevilla 

Rota 

Fuengirola 
Granada 
Puebla de Don  Fadrique 

Castell de Castells 
Onil 

Eivissa 

Altafulla 

Cambrils 
Torredembarra 

Valencia 
Silla 

La Secuita 

San Martín de la Vega 

Actualment hi ha més de 55 
ajuntaments, amb una legislació 
específic sobre energia solar tèrmica. 
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Evolució de l’Ordenança Solar Tèrmica 

2007 1999 09/2006 2000 

• Després de gairebé 10 anys des de l’entrada en vigor de l’Ordenança Solar Tèrmica, l’energia solar 
tèrmica en noves construcció i rehabilitacions d’edificis ja és una realitat, formant part  integrant 
dels edificis com a un element més. 

 
• La tramitació dels projectes d’energia solar tèrmica en els diferents circuits d’atorgament de 

llicències d’obres, ambientals, activitats, primera ocupació i/o funcionament està pràcticament 
integrada i s’està treballant en millorar la gestió electrònica dels expedients, treballant en línia 
amb la Nova Ordenança d’Administració Electrònica.  

 
 

1.- Antecedents 2.- Experiència 
aplicació 

3.- Anàlisi i  
actualització  

4.- Aprovació  
nova OST  5.- Futur 

2003 2004 2005 2009 
Codi Tècnic Edificació  
i Decret Ecoeficiència 
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Evolució de l’Ordenança Solar Tèrmica 

2007 1999 09/2006 2005 2000 

Cal treballar per continuar impulsant l’ús de l’energia solar tèrmica: 
 
• En el parc d’edificis existents 
• Per altres usos (no només per aigua calenta),  especialment per a la climatització amb 

energia solar, aprofitant que quan hi més radiació solar disponible (a l’estiu i al migdia) és 
quan hi ha més consum per refrigeració en els edificis 

• Alhora continuar perfeccionant els instruments de gestió i seguiment que permetin garantir 
el funcionament òptim de les instal·lacions al llarg del temps: nou gestor on line, 
monitorització de les instal·lacions, ... 

1.- Antecedents 2.- Experiència 
aplicació 

3.- Anàlisi i  
actualització  

4.- Aprovació  
nova OST  5.- Futur 

2003 2004 
Codi Tècnic Edificació  
i Decret Ecoeficiència 
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Dades de l’aplicació de l’Ordenança Solar Tèrmica 

Situació prèvia 
 
1.650 m2 instal·lats 
(1,1 m2/1.000 habitants) 

Situació actual (31 Desembre 08) 
1.226 edificis amb energia solar tèrmica 
62.819 m2 tramitats 
(41,98 m2/1.000 habitants) 

Resum de l’aplicació de l’Ordenança solar 
tèrmica a Barcelona a 31 de  desembre de 2008 Equivalència 

Superfície de captació 
solar: 62.819 m2 6,28 illes de l'Eixample 

Producció estimada: 50.255 MWh / any 
Consum anual de 67 hospitals com el de 

Sant Pau  

Estalvi Emissions a 
l'atmosfera: 8.836 TeqCO2 / any 

13,25 km2 Superfície de bosc mediterrani 
necessària per absorbir la quantitat de CO2 

que es deixa d'emetre 
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Evolució de la Superfície Solar Tèrmica 2000-2008 
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Distribució per usos 
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Conclusions 

 

 

•Els principals obstacles al desenvolupament i aplicació de l’Ordenança són també 
 els seus principals valedors. Tot i els moments difícils i les reticències inicials de la 
 Ordenança solar, les dificultats s’han anant superant aconseguint normalitzar les 
 instal·lacions d’energia solar tèrmica en els edificis. 
 
•L’Ordenança Solar Tèrmica demostra que les normatives legals són un instrument 
 molt valuós per a la implantació de les energies renovables, però les accions 
 reglamentàries, per a què siguin efectives, han de formar part d’una estratègia 
 global. Aquesta estratègia global ha de ser fruit de la voluntat política, del 
 consens i adaptar-se a la realitat. No es pot exigir allò per al què la ciutat no està 
 preparada, i no es pot exigir allò que l’ajuntament no posi en pràctica donant 
 exemple. 

 
•El mèrit més gran de l’ordenança solar no és pas ella mateixa ni els seus resultats, 
 amb més de 66.000 m2 d’energia solar en aquests anys. El millor resultat, a nivell 
 global, ha estat la credibilitat que han aconseguit els sistemes solars tèrmics com 
 alternativa a les energies convencionals, tant en la resta de l’estat com en l’àmbit 
 internacional. 
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Conclusions 

Aplicació Ordenança solar tèrmica 2008: 
 62.819 m2 
Objectiu PMEB per OST: 88.015 m2 

Aplicació Ordenança solar tèrmica 2008: 
 50.255 MWh/any 
Objectiu PMEB per OST: 70.412 MWh/any 

*Dades actualitzades a 30 de juny de 2009: 66.654 m2 ST 
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