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Justificació de l’exempció 
7.d: aportació d’energia 
procedent de sistemes de 

calefacció de districte 
 

 



L’article 7 Exempcions de l’ordenança solar admet la realització d’instal·lacions amb 
una cobertura solar inferior a indicada a les taules 4.1 i 4.2 de l’article 4 en el cas de la 
utilització d’altres fonts d’energia renovable, processos de cogeneració o fonts d’energia 
residuals i gratuïtes, sempre que es justifiqui adequadament en el projecte. 
 
A la justificació s’haurà de demostrar que la solució adoptada permet una reducció del 
consum energètic i de les emissions de CO2 a l’ambient equivalents a les que 
s’obtindrien amb la realització d’una instal·lació solar dissenyada segons els criteris de 
l’article 4 i de l’annex I de l’Ordenança Solar. 
 
Les dades s’hauran d’indicar en forma de taula mensual a on figurin l’estalvi energètic i 
d’emissions de CO2 amb les dues opcions.  A la pàgina següent es mostra un exemple 
d’aquesta taula justificativa 
 
El cas de l’aprofitament de xarxes de distribució de calor i fred de districte és un dels 
supòsits admesos per l’aplicació de l’exempció de l’article 7. de l’ordenança solar. En 
aquest cas, a més de la justificació anterior, s’haurà de lliurar una còpia del contracte 
amb l’empresa distribuïdora de la xarxa de calor i fred. 



 

DATOS GENERALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Temperatura agua de red ( ºC )

Temperatura agua caliente sanitaria ( ºC )

Salto térmico ( ºK )

NECESIDADES  ENERGÉTICAS 

Consumo mensual de ACS ( litros )

Total necesidades consideradas ( kW.h )

PRODUCCIÓN SOLAR

Radiación global ; Sur ; incl. 45º ( kW.h/m2.mes )

Energía solar neta aportada ( kW.h )

COBERTURA SOLAR

Cobertura con captadores solares ( Kw.h)

Tasa de cobertura solar de ACS

Rend. Global instal.lació (*) (%):

Ahorro emisiones CO2 (Kg/mes):

COBERTURA CON CALDERA

Necesidades con caldera ( kW.h )

Potencia caldera necessaria ( kW )

COBERTURA CON DISTRICLIMA

Tasa de cobertura vapor TERSA (**)

Cobertura vapor Tersa ( Kw.h)

Rend. Global instal.lació (*) (%):

Ahorro emisiones CO2 (Kg/mes):

BALANCE ENERGÉTICO /CO2


