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PREÀMBUL 
 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, atribueix al municipi la 
potestat d’ordenança per establir regulacions normatives dins l’àmbit de les seves 
competències, entre les quals, segons l’article 25.2.f), s’inclou la matèria de protecció del medi 
ambient considerada segons l’article 26.1.d) del propi text legal, com a servei públic obligatori 
en poblacions de més de 50.000 habitants. 
 
La nova normativa dels darrers anys referent a energia solar fa necessària la revisió i 
actualització de l’ordenança municipal d’energia solar tèrmica. Per això, hem de tenir en 
compte el contingut de la Directiva 2002/91/CE, de 16 de desembre de 2002, relativa a 
l’eficiència energètica dels edificis, que ha estat transposada al nostre ordenament intern 
mitjançant l’aprovació del Reglament d’Instal·lacions  Tèrmiques en Edificis (RITE), aprovat pel 
Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol. També és essencial el nou Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE), aprovat per Real Decret 314/2006 de 17 de març (que desenvolupa la Llei d’Ordenació 
de l’Edificació (LOE) 38/1999 de 5 de novembre) que, de manera detallada, incorporen al marc 
normatiu les condicions que han de tenir les instal·lacions d’aprofitament d’energia solar als 
edificis d’habitatges i serveis (incloent els de nova construcció i els existents).  Tanmateix, a 
escala autonòmica, també és l’aplicació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, regulador de 
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis. 
 
Així doncs, la normativa que s’estableix a través de la present Ordenança té la naturalesa de 
regulació ambiental en l’àmbit municipal sens perjudici de la que la Generalitat de Catalunya ha 
desplegat els darrers anys referent a la legislació bàsica de l’Estat.  
 
En el sentit esmentat, els títols competencials de l’Estat per aprovar les bases del règim 
energètic i la legislació bàsica en matèria de protecció del medi ambient i de la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament normatiu i l’establiment de normes addicionals de protecció, 
no exclouen la competència normativa dels municipis per regular mesures d’estalvi i ús eficient 
de l’energia. D’altra banda, segons l’article 3 de la Llei Estatal 38/1999 d’ordenació de 
l’edificació, l’adopció de mesures d’estalvi energètic constitueix un dels requisits bàsics que han 
de complir els edificis, sens perjudici que la concreció de les corresponents mesures s’haurà 
d’establir en un codi tècnic de l’edificació que ha de ser aprovat com a reglament estatal, 
segons preveu l’article 3.2) i disposició final segona de la susdita Llei. 
 
 
La pròpia Llei Estatal 38/1999 determina que el codi tècnic de l’edificació és un marc normatiu 
que estableix les exigències bàsiques de qualitat dels edificis i de les seves instal·lacions, 
sense comportar una regulació exhauridora de les exigències tècniques de l’edificació. En 
aquesta línia, la pròpia Llei en l’article 3.2) preveu que el codi tècnic de l’edificació podrà ser 
completat amb les exigències d’altres normatives dictades per les administracions competents i 
que haurà de ser actualitzat periòdicament d’acord amb l’evolució de la tècnica i la demanda de 
la societat en matèria de necessitats energètiques. Així doncs, deixa un espai obert a l’eventual 
regulació que adoptin les comunitats autònomes i els municipis sobre exigències tècniques dels 
edificis. 
 
El propi CTE, al seu article 15.4, estableix que els valors exigits tenen consideració de mínims, 
de manera que les administracions competents poden establir altres valors que contribueixin a 
la sostenibilitat, tenint en compte les característiques de la localització i l’àmbit territorial. 
 
Tanmateix el Decret d’ecoeficiència, també estableix a la seva Disposició addicionals primera 
que l’aplicació dels supòsits de l’esmentat Decret tenen caràcter de mínims de general 
compliment a Catalunya, sense perjudici de majors condicionants a les ordenances municipals. 

 



 

Article 1. OBJECTE 
L’objecte de la present Ordenança és regular l’obligatòria incorporació de sistemes de captació 
i utilització d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) i 
escalfament de piscines, en els edificis i construccions situats en el terme municipal de Sant 
Cugat del Vallès. 

Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ   
1. Les determinacions d’aquesta Ordenança són d’aplicació en totes les de noves 

edificacions o construccions; rehabilitació, reforma integral o canvi d’ús de la totalitat dels 
edificis o construccions existents; tan si són de titularitat pública com privada, inclosos els 
edificis independents que formin part d’instal·lacions complexes, que requereixen l’ús 
d’aigua calenta sanitària. 

 
2.  El contingut de la present ordenança en el cas de canvis d’ús parcial dels edificis caldrà fer 

una avaluació cas per cas, per avaluar la viabilitat del compliment. 
 
3.  Les determinacions d’aquesta Ordenança seran així mateix aplicables per a l’escalfament 

de l’aigua dels vasos de les piscines cobertes climatitzades de nova construcció. 
L’escalfament de piscines descobertes i similars només es podrà fer amb sistemes 
d’aprofitament de l’energia solar. 

 
4.  Per a locals en edificis plurifamiliars o naus industrials sense ús definit en el tràmit de la 

llicència urbanística, el projecte tècnic que es presenti haurà de definir els espais lliures 
d'ombres a la coberta, per tal d'instal·lar els col·lectors solars tèrmics corresponents a les 
activitats que es desenvolupin en un futur, a raó d’un mínim d’1,2 L/dia (60ºC) per cada 1 
m2 de superfície de local.  

 
 El projecte d’aquests locals en habitatges plurifamiliars o nous sense ús definit, 

incorporarà la preinstal·lació de les canonades de la instal·lació d’energia solar tèrmica per 
ACS, amb registres que quedaran grafiats als plànols d’instal·lacions de l’edificació. Així 
mateix es disposarà, com a mínim, d'un pas per a instal·lacions per a cada escala o per a 
cada nau: 
a)  En el cas dels edificis plurifamiliars, els accessos a coberta i els passos per 
 instal·lacions s'hauran de fer des de zones comunitàries de l'edifici.  
b)  En el cas de les naus, s’ha de disposar d’un accés independent a coberta. 

 

Article 3. GARANTIA DEL COMPLIMENT 
a) El responsable del compliment de la present Ordenança és el promotor de l’obra de 

construcció o reforma, el constructor, l’instal·lador, el propietari de  l’immoble afectat i el 
facultatiu que projecta i dirigeix les obres en l’àmbit de les seves facultats. També és 
subjecte obligat de l’Ordenança el titular de les activitats que es duen a terme als edificis o 
a les construccions que disposen d’energia solar. 

 
b) En la sol·licitud de llicència urbanística o, en el seu cas el de la llicència ambiental o el 

règim de comunicació per l’obertura d’una activitat, sempre caldrà adjuntar la 
documentació suficient sobre la instal·lació de captació i utilització d’energia solar que 
inclogui els càlculs analítics corresponents i permeti justificar el compliment d’aquesta 
norma. En qualsevol cas, i previ a l’inici de les obres, serà necessari presentar el projecte 
solar de la instal·lació. 

 
c) El projecte d’energia solar haurà de contenir la informació establerta a l’ Annex III 

Document guia per al contingut de projectes d’energia solar tèrmica per a les 
construccions de Sant Cugat del Vallès. 

 



 

 
d) El projecte solar estarà subscrit pel tècnic competent, i amb el format i continguts mínims 

especificats a l’ Annex III d’aquesta ordenança. Aquest projecte s’annexarà al projecte de 
construcció, rehabilitació, adequació, reforma o canvi d’ús de l’edificació. La seva 
tramitació es realitzarà de forma conjunta amb el projecte principal i les determinacions 
que es fixin formaran part del contingut de l’autorització, ja sigui en la llicència d’obres o en 
la d’activitat, segons correspongui.  

 
e) En cas que, posteriorment a la concessió de la llicència d’obres, es modifiqui la instal·lació 

quant a la producció/contribució solar, tipus de captadors o quant a la ubicació, s’haurà de 
comunicar a l’Ajuntament i justificar mitjançant un projecte degudament modificat, per tal 
que l’Ajuntament ho autoritzi. 

 
f) L’atorgament de la llicència urbanística de primera ocupació o, en el seu cas el de la 

llicència ambiental o com a part de la documentació del règim de comunicació d’obertura 
d’activitat, requerirà la presentació de: 
a)  Certificat acreditatiu signat pel director de la instal·lació i l’instal·lador acreditat, 

conforme la instal·lació executada s’ajusta al projecte i compleix la normativa vigent. 
Aquest certificat ha de seguir el model de l’annex II de la present Ordenança 

b)  Contracte de manteniment de la instal·lació solar per un mínim de 2 anys, que doni 
compliment als requeriments establerts a l’Article 9 d’aquesta ordenança i comprovant 
de pagament del primer any d´aquest servei. 

 

Article 4. CLÀUSULA DE PROGRÉS TÈCNIC 
1. L’aplicació d’aquesta Ordenança es realitzarà en cada cas d’acord amb la millor tecnologia 

disponible. 
 
2. Les llicències regulades en aquesta Ordenança queden sotmeses a la reserva de 

modificació no substancial del seu clausulat o condicions als efectes de possibilitar la 
permanent adaptació als avenços tecnològics. 

 

Article 5. REQUISITS DE LES INSTAL·LACIONS 
1. Les instal·lacions solars han de proporcionar una aportació mínima d’energia solar, en 

funció del consum i de l’energia de suport, següent: 
 

Consum  (L/d)ACS Energia de suport Cobertura 
solar (%) 

Gas natural, propà o altres 65 
Electricitat mitjançant efecte Joule 70 < 6.000 L/dia 
Gas-oil 70 
Gas natural, propà o altres 70 
Electricitat mitjançant efecte Joule 70 6.000  a 9.000 L/d 
Gas-oil 70 
Gas natural, propà o altres 70 
Electricitat mitjançant efecte Joule 75 > 9.000 L/d 
Gas-oil 70 

 
 

2. Per a instal·lacions d’escalfament de l’aigua dels vasos de piscines cobertes climatitzades 
la contribució mínima serà del 60 % i per als vasos de piscines descobertes serà del 
100%, no s’acceptaran sistemes auxiliars de suport en el segon cas. 

 



 

3. Aquesta aportació es pot reduir, sempre que sigui de forma justificada i s’aproximi al 
màxim possible al percentatge establert, en els casos següents: 
 
a)  Quan aquest percentatge d’aportament es cobreixi en combinació amb equips que 

permetin l’aprofitament d’energies renovables o residuals procedents d’instal·lacions 
tèrmiques. 

b)  Quan l’emplaçament no tingui suficient accés al sol per barreres externes a aquest.  
c)  Per al cas d’edificis rehabilitats quan hi hagi greus limitacions arquitectòniques 

derivades de la seva configuració prèvia. 
 

4. L’aplicació d’aquesta ordenança en cap cas eximeix del compliment de les disposicions 
contingudes en el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, del Codi Tècnic de 
l’Edificació (Document Bàsic HE 2 i 4) i d’altres disposicions legals vigents que siguin 
d’aplicació, en especial aquelles que fan referència a la prevenció i control de la 
legionel·losi. 
 

5. Les instal·lacions d’energia solar han de complir, a banda dels assenyalats anteriorment, 
els criteris i paràmetres que s’exposen a l’annex I de la present ordenança. 
 

6. En els edificis d’habitatges afectats per aquesta ordenança s’haurà de preveure la 
instal·lació d’equips electrodomèstics bitèrmics (preses d’aigua freda i calenta), tant per a 
la rentadora com per al rentavaixelles. 

  

Article 6. EXEMPCIONS  
1. L’aportació de la instal·lació de captació solar tèrmica es pot disminuir. És a dir, n’estan 

exempts parcialment, els casos següents:  

a)  Quan es cobreixi part de la demanda energètica d’aigua calenta sanitària o per a 
l’escalfament de piscines mitjançant l’aprofitament d’energies renovables (biomassa, 
energia geotèrmica...), cogeneració o fonts d’energia residuals, amb la justificació 
adequada d’aquest procediment i la valoració que produeixen un estalvi energètic o 
reduccions d’emissions de diòxid de carboni equivalent a les que s’obtindrien 
mitjançant el corresponent sistema d’energia solar.  

 
b)  En cas de que part de la demanda energètica es cobreixi amb un sistema de 

cogeneració, aquesta no ha de representar més del 25% de la cobertura total 
energètica exigida per la present ordenança. 

 
c)  En aquest cas la instal·lació solar tèrmica s’ha de dissenyar per cobrir la part restant 

fins que, juntament amb els diferents aprofitaments, s’assoleixi la contribució solar 
mínima segons l’article 6.1 de la present ordenança. Cal garantir que el sistema 
proposat alternatiu està contractualment definit. 

 
d)  Quan l’emplaçament no compti amb suficient accés o exposició al sol per barreres 

externes. En aquest cas, caldrà aprofitar el màxim accés al sol disponible i justificar 
amb simuladors de zona d’ombres les ombres que es projecten sobre l’edifici. 

 
e)  En cas d’edificis rehabilitats, quan hi hagi greus limitacions arquitectòniques derivades 

de la configuració prèvia o de la normativa urbanística aplicable. En aquest cas caldrà 
aprofitar la màxima superfície disponible.  

 
2. Queden totalment exempts de l’obligatorietat d’una instal·lació solar tèrmica els casos 

següents:  
 

 



 

a)  Els edificis d’habitatges o destinats a usos diferents, on el consum diari de l’edifici 
sigui inferior a 50 L/dia d’ACS, o on només sigui possible cobrir fins a un 25% de la 
demanda energètica d’aigua calenta sanitària. 

 
b)  Aquells edificis protegits patrimonialment que estiguin catalogats o inclosos en el 

catàleg o plans urbanístics de protecció del patrimoni. 
 
 
3. En tots els casos d’exempció, total o parcial, cal justificar adequadament tant la utilització 

d’una altra font d’energia de les esmentades en el punt a) de l’apartat 1, com la 
impossibilitat d’execució de qualsevol de la resta de punts.  

4. En el projecte dels edificis que es trobin en els casos b), c) i d) de l’apartat 1 (exempció 
parcial) i a) i b) de l’apartat 2 (exempció total), cal incloure i justificar les mesures 
alternatives o elements que produeixen un estalvi energètic tèrmic o una reducció 
d’emissions de diòxid de carboni equivalents als que s’obtindrien mitjançant la 
corresponent instal·lació d’energia solar.  

5. En cas d’exempcions parcials, les mesures alternatives es poden garantir amb l’adopció 
de, com a mínim, 3 punts addicionals per a cada tram de 15 punts percentuals de 
disminució en la contribució solar ─objectiu determinat en l’article 5 d’aquesta ordenança─ 
als ja exigits en el Decret d’ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya.  

 
En cas d’exempció total, les mesures alternatives es poden garantir amb l’adopció de, com a 
mínim, 10 punts addicionals als ja exigits en el Decret d’ecoeficiència de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
 
Tots els casos d’exempció o disminució descrits en aquest article s’han de justificar 
adequadament mitjançant el corresponent informe, degudament fonamentat, redactat i signat 
pel responsable tècnic del projecte. 
 
La justificació de les mesures adoptades en substitució de la instal·lació solar ha de ser 
aprovada pels serveis tècnics municipals.  
 

Article 7. PROTECCIÓ DEL PAISATGE 
1. A les instal·lacions d’energia solar regulades en aquesta Ordenança els són d’aplicació les 

 normes urbanístiques destinades a impedir la desfiguració de la perspectiva del paisatge o 
 perjudicis a l’harmonia paisatgística o arquitectònica.  

 
2. També s’ha de garantir la preservació i protecció d’edificis, conjunts, entorns i paisatges 

 inclosos en els corresponents catàlegs o plans urbanístics de protecció del patrimoni. 
 

3. En les noves edificacions de coberta plana, els captadors solars han de quedar per sota 
 del pla de coberta; en cas de coberta inclinada, els captadors solars es poden disposar per 
 damunt del pla de la coberta sense ultrapassar una alçada màxima d’u coma cinquanta 
 metres (1,50 m) amidada perpendicularment al pla de la coberta, i a una distància mínima 
 de dos metres (2,00 m) respecte del pla de la façana principal. L’òrgan municipal 
 competent verificarà l’adequació de les instal·lacions a les normes urbanístiques i en 
 valorarà la integració arquitectònica, així com els possibles beneficis i perjudicis 
 ambientals. Així mateix tindrà en compte que aquestes instal·lacions no produeixin reflexos 
 freqüents que puguin molestar a persones residents en edificis confrontants. 

 
4. A les parts comunes dels edificis, i en forma de patis d’instal·lacions, s’han de situar els 

 



 

muntants necessaris per allotjar, de forma ordenada i fàcilment accessible per a les 
operacions de manteniment i reparació, el conjunt de canonades per a l’aigua freda i 
calenta del sistema i el subministrament de suport, així com els complementaris que siguin 
necessaris. Cal que aquestes instal·lacions discorrin de manera integrada per l’interior de 
les edificacions o celoberts, llevat que comuniquin edificis aïllats; en aquest cas hauran 
d’anar soterrades o de qualsevol altra forma que en minimitzi l’impacte visual. Queda 
prohibit, de forma expressa i sense excepcions, el traçat de canonades i muntants per 
façanes principals, per patis d’illa i per terrats, amb l’excepció, en el darrer cas, dels curts 
trams horitzontals necessaris per assolir els muntants verticals. 

 

Article 8. EMPRESES INSTAL·LADORES  I DE MANTENIMENT 
Les empreses que es dediquin a la instal·lació o manteniment d’instal·lacions de captació solar 
tèrmica hauran d’estar inscrites en el Registre d’empreses instal·ladores /mantenidores 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (REIMITE) i l’instal·lador/mantenidor responsable 
estarà en possessió del corresponent carnet professional d’instal·lador/mantenidor de 
calefacció i aigua calenta sanitària (IMCA).  
 
Aquesta informació es farà constar a les caselles corresponents del Certificat final i 
d’especificacions tècniques de la instal·lació, segons el model de l’ANNEX II d’aquesta 
Ordenança. 
 

Article 9. OBLIGACIONS DE COMPROVACIÓ I MANTENIMENT 
1. El propietari de la instal·lació i/o el titular de l’activitat que es desenvolupa en l’immoble 

dotat d’energia solar, estan obligats a la seva utilització efectiva i a realitzar-ne les 
operacions de manteniment, a través d’empresa autoritzada, inclosos els mesuraments 
periòdics, i les reparacions necessàries per mantenir la instal·lació en perfecte estat de 
funcionament i eficiència. Les tasques de manteniment no poden ser substituïdes per la 
garantia de l’empresa instal·ladora, des de la posada en funcionament de la instal·lació i la 
seva recepció provisional.  

 
 Per això, s’ha de subscriure un contracte de manteniment per un període mínim de 2 anys, 

en el que es prevegi una revisió del funcionament de tota la instal·lació com a mínim un 
cop l’any. El primer contracte de manteniment ha d’anar a càrrec del promotor, per tal de 
garantir que el sistema tindrà un correcte manteniment inicial fins que, passats els dos 
primers anys a comptar des de la data de la llicència de primera ocupació, la comunitat de 
propietaris es pugui fer càrrec del cost de manteniment de la instal·lació. 

 
 En el cas que transcorregut aquest període mínim de 2 anys l’ocupació no permeti la posta 

en marxa del sistema, el titular del primer contracte de manteniment seguirà sent el 
responsable del manteniment de la instal·lació fins que es realitzi la posta en marxa 
d’aquesta. 

 
2. Totes les instal·lacions que s’executin en compliment de la present Ordenança han de 

disposar dels aparells adequats de mesurament d’energia tèrmica i control de la 
temperatura, del cabal i de la pressió, que permetin comprovar el funcionament del 
sistema. 

 
3. El manteniment haurà d’incloure un pla de vigilància i un pla de manteniment preventiu. 

Les operacions de manteniment incloses en cada pla i la freqüència mínima de cada una 
d’elles són les indicades en el punt 4 del DB HE 4 “ Contribució solar mínima d’aigua 
calenta sanitària” del CTE. 

 

 



 

En tots els casos, les operacions de manteniment, ús i inspecció s’hauran de realitzar segons el 
DB HE 4 del CTE i les IT 3 i IT 4 del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en edificis (RITE). 
 

Article 10. INSPECCIÓ, REQUERIMENTS, ORDRES D’EXECUCIÓ I MULTES 
COERCITIVES 
1. Els serveis tècnics municipals poden realitzar inspeccions en les instal·lacions de l’edifici 

en ordre a comprovar  l’acompliment de les previsions d’aquesta Ordenança. 
 
2. Una vegada comprovada l’existència d’anomalies en les instal·lacions o en el seu 

manteniment, l’òrgan municipal corresponent practicarà els requeriments que pertoqui i 
dictarà les ordres d’execució que correspongui per assegurar el compliment d’aquesta 
Ordenança. 

 
3. El Ple de l’Ajuntament pot encomanar la realització d’inspeccions en edificis i 

construccions per tal de comprovar el compliment de les previsions d’aquesta Ordenança. 
 
4. S’imposaran multes coercitives a fi d’assegurar el compliment dels requeriments i les 

ordres d’execució cursades d’una quantia no superior al 20% del cost de les obres 
estimades o de la sanció que correspongui. La imposició de multes coercitives s’entén 
amb independència de les sancions que es puguin imposar als infractors per 
l’incompliment d’aquesta ordenança i la normativa legal aplicable, amb la tramitació prèvia 
del corresponent expedient sancionador. 

 

Article 11. MESURES CAUTELARS  
1. L’Alcaldia pot disposar la suspensió de les obres d’edificis i usos en aquests que es 

realitzin incomplint la present Ordenança i comportin risc per a la seguretat i/o salut de les 
persones. 

 
2. La potestat de suspensió d’obres i usos requereixen la instrucció d’un expedient tramitat 

en els termes previstos en la legislació urbanística i de procediment i règim jurídic 
aplicable a les administracions públiques. 

 
3. L’alcalde o el regidor delegat són competents per ordenar la suspensió de les obres 

d’edificació que es facin incomplint aquesta ordenança, així com per ordenar la retirada 
dels materials o la maquinària utilitzada, a càrrec del promotor o el propietari.  

 
4. L’ordre de suspensió ha d’anar precedida en tot cas d’un requeriment al responsable de 

les obres, en el qual s’ha de concedir un termini a fi de complir amb les obligacions 
derivades d’aquesta ordenança i, respectant, en tot cas, el tràmit d’audiència. 

 
5. En tot el que no estigui previst en el present article, serà d’aplicació la Llei 18/2007, de 28 

de desembre, del Dret a la Vivenda. 
 

Article 12. INFRACCIONS 
Són infraccions al règim establert en aquesta Ordenança les previstes a la legislació general 
sobre habitatge i medi ambient i, en particular, les següents:  
 
1. Constitueixen infraccions MOLT GREUS:  
 

a)  No instal·lar el sistema de captació d’energia solar quan sigui obligatori d’acord amb 
el que preveu aquesta Ordenança.  

 



 

b)  Anular, prescindir o retirar parts o la totalitat del sistema de captació d’energia solar 
quan sigui obligatori d’acord amb el que preveu aquesta Ordenança.  

 
2. Constitueixen infraccions GREUS:   
 

a) La realització incompleta o insuficient de les instal·lacions de captació d’energia 
solar que correspon ateses les característiques de l’edificació i les necessitats 
previsibles d’aigua sanitària o d’aigua de piscines.  

b) La realització d’obres, la manipulació de les instal·lacions o la manca de 
manteniment que suposi la disminució de la seguretat i l’efectivitat de les 
instal·lacions per sota del que és exigible.  

c) La no utilització del sistema d’escalfament d’aigua sanitària per part del titular de 
l’activitat que es duu a terme a l’edifici o a la instal·lació.  

d) L’incompliment dels requeriments i de les ordres d’execució dictats per assegurar 
el compliment d’aquesta Ordenança.  

e) Obstaculitzar l’acció inspectora de control del compliment d’aquesta Ordenança.  
f) La pèrdua de vigència del contracte de manteniment de la instal·lació de captació 

d’energia solar.  
 
3. Constitueixen infraccions LLEUS qualsevol altre incompliment d’aquesta Ordenança, no 

previst expressament com a greu o molt greu.  
 

Article 13. SANCIONS 
1. Les sancions que corresponen per la comissió d’infraccions al règim d’aquesta Ordenança 

(tenint en compte el límit màxim que disposa la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge), seran les següents:  
 

a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de fins a 1.500. EUR. 
b) Les infraccions greus se sancionen amb una multa de fins a .6.000 EUR. 
c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de fins a 30.000 EUR. 

 
El pagament de la multa no eximeix al titular, en cap cas, de fer-se càrrec de les seves 
obligacions, expressades a l’article 9, i a l’execució i manteniment de la instal·lació solar. 

 
2. Sens perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones físiques o jurídiques 

que intervinguin en el procés d’edificació respondran davant els propietaris dels edificis o 
part dels mateixos, en el cas que siguin objecte de divisió, dels danys materials causats en 
l’edifici per vicis o defectes dels elements constructius de les instal·lacions que ocasionin 
l’incompliment dels requisits d’habitabilitat en el termini de 3 anys, comptant des de la data 
de recepció de l’obra, sense reserves o des de la reparació d’aquestes. 
 
El constructor també respondrà als danys materials per vicis o defectes d’execució que 
afectin a elements d’acabats d’obra en el termini d’1 any. 
 

3. La responsabilitat civil serà exigible de manera personal i individualitzada, tant per actes o 
omissions. 

 
4. No obstant, quan no es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedi 

degudament provada la concurrència de culpabilitat sense que es pugui precisar el grau 
d’intervenció de cada agent en el dany ocorregut, la responsabilitat s’exigirà solidàriament. 
En qualsevol cas, el promotor respondrà solidàriament amb la resta d’agents que 

 



 

intervenen davant els possibles receptors dels danys materials en l’edifici ocasionats per 
vicis o defectes de la construcció. 

 
5. El director d’obra i el director d’execució d’obra que subscriguin el certificat final d’obra 

seran els responsables de la veracitat i exactitud de l’esmentat document. 
 

Article 14. PROCEDIMENT SANCIONADOR  
El procediment sancionador serà l’establert a la legislació general sobre potestat sancionadora i 
en especial al Decret 278/1993, de 9 de novembre, les circumstàncies de qualificació de les 
infraccions i les mesures complementàries a les sancions són les que s’estableixen a la 
legislació sobre habitatge de Catalunya.  
 
 

Article 15. MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA   
En qualsevol moment, i atenent l’aprovació de normatives de caràcter general o sectorial de 
compliment obligat, o com a conseqüència de l’evolució futura de la tecnologia dels processos 
de captació d’energia, es podran modificar les disposicions d’aquesta Ordenança. La 
modificació seguirà el mateix tràmit establert per a l’aprovació.  

 

Article 16. ACCIÓ DE FOMENT 
1. Per tal de facilitar l’aplicació d’aquesta Ordenança, l’Ajuntament incorpora en el pressupost 

municipal anualment una línia de subvencions o ajuts econòmics per incentivar propietaris 
i promotors, en aquells supòsits en què aquesta instal·lació no esdevingui obligatòria 
d’acord amb aquesta Ordenança.  

 
 
2. Per a la concessió i l’efectivitat de les subvencions, caldrà sotmetre’s al procediment 

previst a les Normes reguladores per a l’atorgament de subvencions.  
 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
Les infraccions que conté aquesta ordenança són conformes amb l’habilitació conferida per 
l’article 237.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, així com amb el que disposa la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, en relació amb el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març, el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis, aprovat pel 
Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. Les sancions són conformes amb l’article 
118 de l’esmentada Llei del dret a l’habitatge i la competència d’aquest ajuntament per 
imposar-les pot arribar a la quantia establerta d’acord amb el que disposa l’article 131 de la 
mateixa norma legal.  
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
Les actuacions afectades per aquesta ordenança, respecte a les quals s’hagi demanat la 
llicència d’obres o d’ús, que estigui en tramitació abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
disposició, han d’aplicar el règim jurídic vigent en el moment d’iniciar l’expedient de legalització.  
 

 



 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposin, contradiguin o resultin 
incompatibles amb aquesta ordenança.  
 

DISPOSICIÓ FINAL  
Aquesta ordenança entrarà en vigor TRES MESOS (3) després d’haver estat publicada en el 
BOPB, i regirà de manera indefinida fins que sigui derogada o modificada.  

 



 

ANNEX I CRITERIS TÈCNICS  
 
I. Orientació i inclinació 
A fi d’assolir la màxima eficiència en la captació de l’energia solar, cal que el subsistema de 
captació estigui orientat al sud (azimut zero) amb el desviament mínim possible i que la 
inclinació respecte a l’horitzontal sigui la mateixa que la latitud geogràfica del municipi, és a dir, 
41º48’.  
 
En els casos en què l’orientació i/o la inclinació dels captadors solars s’aparti de l’òptim cal:  

- Justificar el motiu pel qual no es poden respectar els paràmetres òptims.  
- Compensar la pèrdua resultant amb el corresponent augment de la superfície 

captadora per tal d’assolir la contribució solar mínima obligatòria. Aquest 
augment de superfície s’ha de justificar amb els càlculs escaients.  

- Comparar el nombre de captadors que serien necessaris amb la solució òptima 
envers el nombre de captadors resultants amb la solució adoptada. Aquesta 
comparació s’ha d’incloure en la documentació aportada. 

 
En tots els casos les pèrdues màximes per orientació i inclinació han de ser les següents: 
 

Cas  Orientació inclinació Ombres Total 
General  5% 5% 10% 
Superposició  5% 5% 10% 
Integració arquitectònica  40% 20 % 50% 

 
Les pèrdues de radiació per ombres es calculen segons es descriu en el document bàsic HE 
d’estalvi d’energia del Codi tècnic de l’edificació (secció HE 4). 

 
 

II. Instal·lació de canonades i altres canalitzacions  
En les zones comunes dels edificis i en forma de patis d’instal·lacions, s’han de situar els 
muntants necessaris per allotjar-hi, de manera ordenada i fàcilment accessible per a les 
operacions de manteniment i reparació, el conjunt de canonades per a l’aigua freda i calenta 
del sistema i el subministrament de suport i complementaris que calgui.  
Aquestes instal·lacions han de discórrer per l’interior de les edificacions o cel oberts, llevat que 
comuniquin edificis aïllats; en aquest cas han d’anar soterrades o de qualsevol altra forma que 
en minimitzi l’impacte visual.  
 
Queda prohibit, de manera expressa, traçar-les per façanes principals, per patis d’illa i per 
terrats, excepte, en aquest darrer cas, en trams horitzontals fins a assolir els muntants verticals, 
llevat que s’acompanyi el projecte, de manera detallada, de solucions constructives que 
garanteixin la integració adequada en l’estètica de l’edifici. 
 
Els aïllaments tèrmics de les canonades han de complir amb l’establert al Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) vigent, i en concret a l’IT 1.2.4.2. Quan les 
canonades discorrin per exteriors, els seus aïllaments tèrmics hauran de disposar d’una 
protecció eficaç i certificada contra els efectes meteorològics i la radiació solar. 
 
III. Càlcul de la demanda  
Els valors unitaris de demanda de referència a una temperatura de disseny de 60 ºC són els de 
la taula següent:  
 
 
 

 



 

Tipus d’ús  Ordenança  
Habitatges unifamiliars  30 l/persona  
Habitatges plurifamiliars  28 l/persona  
Hospitals i clíniques  55 l/llit  
Ambulatoris i centres de salut  40 l/persona  
Hotel de 5 estrelles  100 l/persona  
Hotel de 4 estrelles  70 l/persona  
Hotel 3 estrelles  55 l/persona  
Hotel 1 i 2 estrelles  40 l/persona  
Hostals i pensions  35 l/persona  
Càmpings  40 l/emplaçament  
Residències en general  55 l/persona  
Vestuaris/dutxes col·lectives  20 l/persona  
Escoles sense dutxes  4 l/alumne  
Escoles amb dutxes  20 l/alumne  
Casernes  20 l/persona  
Fàbriques i tallers  15 l/persona  
Administració, bancs i oficines  3 l/persona  
Gimnasos  25 l/usuari  
Centres d’oci i salut amb teràpies d’aigua sense aigües medicinals 
naturals 100 l/persona 

Bugaderies  5 l/quilogram de roba 
Restaurants  10 l/àpat  
Cafeteries  1 l/àpat  

  
 
En l’ús residencial, el càlcul del nombre de persones per habitatge s’ha de fer utilitzant com a 
valors mínims els que es relacionen a continuació:  
 

Estudis d’un únic espai o habitatge d’un dormitori  1,5 persones  
Habitatges de 2 dormitoris  3 persones  
Habitatges de 3 dormitoris  4 persones  
Habitatges de 4 dormitoris  6 persones  
Habitatges de 5 dormitoris  7 persones  
Habitatges de 6 dormitoris  8 persones  
Habitatges de 7 dormitoris  9 persones  
A partir de 8 dormitoris es valoren les necessitats com si es tractés d’hostals  

  
 
IV. Instal·lació d’acumuladors, bombes i altres elements de les instal·lacions  
La instal·lació d’acumuladors, bombes, sistemes de seguretat i altres elements de la instal·lació 
solar que no pertanyin al subsistema de captació ha d’estar ubicada en zones interiors de 
l’edificació fàcilment accessibles.  
 
Les dimensions dels espais per ubicar-hi aquests elements de la instal·lació descrits, han de 
permetre’n la substitució per envelliment o avaries sense haver de desmuntar innecessàriament 
altres elements o haver de practicar obra civil. L’accés a aquest espai s’ha de poder fer des 
d’una zona comunitària de l’edifici.  
 
A més cal complir l’apartat 3.2 i 3.4 del DB HE4, així com l’RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques RITE.  
 

 



 

V. Radiació i irradiació solar  
Les dimensions de la instal·lació s’han de calcular d’acord amb la radiació solar rebuda segons 
l’orientació i la inclinació adoptades en el projecte. Els valors de la radiació solar mitjana diària 
sobre una superfície inclinada amb diferents valors de desviació respecte del sud (Azimut) es 
recullen en L’Atles de radiació solar a Catalunya, publicat al setembre del 2001 per l’Institut 
Català d’Energia, amb les dades de radiació publicades per a l’estació de St. Cugat del Vallès.  
 
 
VI. Temperatura de la xarxa  
El valor mitjà anual de la temperatura de l’aigua freda, tant si prové de la xarxa pública com del 
subministrament propi, ha de ser de 12 ºC.  
 
 
VII. Energia auxiliar del sistema 
Amb caràcter general, no es permet la connexió de cap sistema de generació auxiliar en el 
mateix acumulador solar, ja que això pot suposar una disminució de les possibilitats de la 
instal·lació solar per proporcionar les prestacions energètiques que es pretenen obtenir amb 
aquest tipus d’instal·lacions. No obstant això, el projecte està exempt d’aquesta limitació si 
s’apliquen solucions alternatives que justifiquin documentalment que l’edifici o la instal·lació 
projectada compleix les exigències bàsiques d’aquesta ordenança, i que les prestacions són, al 
menys, equivalents a les que s’obtindrien de l’ aplicació del CTE. 
 
 
VIII. Dissipació tèrmica del sistema 
Amb independència dels perfils de demanda i producció solar i els excedents energètics que 
puguin existir, tota instal·lació solar tèrmica ha de disposar d’un sistema de dissipació de la 
calor generada pels captadors solars, ja sigui per la baixa o nul·la demanda o per problemes 
tècnics de la instal·lació, tal com errades en el subministrament elèctric, mal funcionament de 
bombes, controls, etc. 
 
IX. Sistema de regulació i control 
El sistema de regulació de la instal·lació s’ha de basar en el control diferencial de la 
temperatura tot i que, alternativament, es poden usar sistemes de control accionats en funció 
de la radiació solar. 
 
Totes les instal·lacions que s’executin en compliment d’aquesta ordenança han de disposar 
dels aparells adequats de mesura i control (temperatures, cabals, pressió), que permetin 
comprovar el funcionament normal del sistema. La regulació de la instal·lació s’ha de fer per 
control diferencial de temperatures.  
 
En els habitatges s’hi ha d’instal·lar obligatòriament un aparell de mesura de la temperatura de 
l’aigua calenta escalfada amb energia solar, a fi que l’usuari tingui informació sobre l’aportació 
d’energia solar a l’habitatge i pugui adequar els seus hàbits de consum d’aigua calenta als 
moments de màxima aportació solar.  
 
Tota instal·lació de captació solar tèrmica que doni servei a un únic usuari, ha de disposar d’un 
comptador de l’energia tèrmica aportada per la instal·lació solar als punts de consum final.  
Sempre que la configuració de la instal·lació solar ho permeti, el comptador de l’energia tèrmica 
ha d’anar ubicat en la canonada d’aigua freda de xarxa que alimenta l’acumulador solar i ha de 
mesurar el salt tèrmic entre aquesta i la canonada d’aigua calenta de sortida de l’acumulador 
solar.  
 
En cas d’instal·lacions solars tèrmiques que donin servei a més d’un usuari, com per exemple 
edificis d’habitatges plurifamiliars, s’ha de disposar d’un comptador per mesurar l’energia 
tèrmica total aportada al conjunt dels usuaris. Igualment, s’ha de deixar una previsió en el tram 

 



 

de connexió a cada usuari, accessible des de l’exterior de l’habitatge, a fi que sigui possible 
instal·lar-hi posteriorment un aparell de mesura de l’energia tèrmica aportada per la instal·lació 
solar a cada usuari.  
 
Igualment, s’ha d’incorporar un segon comptador tèrmic a un habitatge tipus, i instal·lat en la 
canonada d’aigua freda de xarxa que alimenta l’acumulador solar o bescanviador de calor 
instantani de l’habitatge, sempre que la configuració dissenyada ho permeti. En cas contrari, 
l’equip de mesura tèrmica s’ha d’ubicar al circuit primari de l’acumulador solar.  
 
En cas d’instal·lacions tèrmiques de producció i acumulació centralitzada d’ACS amb energia 
solar (com ara instal·lacions en poliesportius, gimnasos, edificis d’habitatges plurifamiliars, etc.), 
la instal·lació ha d’incorporar, com a mínim, dos comptadors de l’energia tèrmica. Un comptador 
ha d’anar ubicat en la canonada d’aigua freda de xarxa que alimenta l’acumulador solar per 
mesurar el salt tèrmic entre aquesta i la canonada d’aigua calenta de sortida de l’acumulador. 
El segon comptador ha d’anar ubicat al circuit d’escalfament dels acumuladors auxiliars d’ACS 
per part de la caldera o generador de calor.  
 
Els comptadors de l’energia tèrmica han de complir, com a mínim, els punts següents:  
 

- Han de ser equips fabricats específicament per a aquesta finalitat.  
- Han de disposar d’un comptador volumètric d’aigua.  
- Han d’oferir lectura de l’energia tèrmica en unitats de kWh, MWh, MJ.  
- Han d’oferir lectura de les dues sondes de temperatura.  
- Han d’oferir lectura del cabal instantani ( l/h; m3/h).  
- Han d’oferir lectura del volum total d’aigua (m3).  

 
 
X. Condicionants del fluid solar 
En el cas d’ús d’anticongelants per a evitar glaçades en el circuit hidràulic, s’utilitzaran líquids 
anticongelants no tòxics, i és obligatori realitzar la recollida del buidat accidental o voluntari del 
circuit amb dipòsits auxiliars, que posteriorment seran retirats i tractats per gestor autoritzat. 
 
En virtut del que estableix l’art. 8 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis públics de sanejament, està prohibit abocar el fluid calorportant solar 
(fluid anticongelant amb additius) als desguassos de l’edifici que comuniquen directament, i 
sense cap tractament específic, amb el clavegueram públic.  
Per tant, les vàlvules de seguretat i de buidatge dels circuits solars, en els quals el fluid sigui un 
producte anticongelant amb additius, s’han de canalitzar de manera específica a un dipòsit de 
recollida del líquid que permeti controlar i manipular el producte de manera independent.  
 
XI. Mesures de seguretat a les instal·lacions d’energia solar  
L’accés als elements de la instal·lació solar, ubicats a les cobertes dels edificis, ha de permetre 
les tasques d’inspecció i manteniment de manera segura per part del personal tècnic. Els 
elements tècnics de seguretat han de formar part de l’edifici de manera permanent. Els 
elements tècnics mínims de seguretat són:  

- Escales amb protecció, per accedir als equips.  
- Línia de vida en la zona dels equips.  
- En cas d’instal·lacions amb cobertes inclinades de gran envergadura, s’ha de 

disposar de passeres en la zona dels equips. 
 
 

 



 

ANNEX II. MODEL DE CERTIFICAT FINAL I D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA 
INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA 

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

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ  
Nom o raó social del titular:............................................................DNI o NIF..........................  
Adreça de la instal·lació:..........................................................................................................  
Telèfon................................Fax......................................A/e...................................................  

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ  
 

INSTAL·LACIÓ  
 Nova  Ampliació   Reforma  
 S’adjunta plànol o esquema  

 
OBJECTE  
 ACS    Calefacció    Climatització     Piscina  

 
LOCALS o EDIFICIS  
Ús:   Habitatge   Terciari:.....................  Altres:.................................................................  
 
ACTUACIÓ:  

 Nova planta   Rehabilitació integral      Canvi d’ús  
 
TIPUS D’INSTAL·LACIÓ  
CONFIGURACIÓ BÀSICA:  
Termosifó  Circulació forçada  

Potència tèrmica nominal total de l’equip de recolzament o auxiliar:...............................................  
 

PRODUCCIÓ ENERGÈTICA  

 Demanda ACS Energia solar 
produïda Fracció solar 

 Litres kWh kWh % 
Gener      
Febrer      
Març      
Abril      
Maig      
Juny      
Juliol      
Agost      
Setembre      
Octubre      
Novembre      
Desembre      
TOTAL     

 

 



 

CAPTACIÓ  
Superfície d’obertura total:...................................................................m2  

Nombre de captadors....................  
Orientació:.....................................Inclinació:......................................  
 
Tipus captador:  
 

 Captador solar pla vidriat  Captador solar sense coberta  Captador de tubs de buit  
 Altres:............................................................................................................................................ 

 
Marca i model....................................................................Núm. d’homologació................................ 
 
Nombre de grups i disposició............................................ ................................................................ 
 
ACUMULACIÓ  
 

 Individual �Col·lectiva � Altres  
 
Volum d’acumulació: ...........................................................................................litres  
 
Unitats:..........  
 
Litres / m2 de captació:............................................... 
 
Marca i model:............................................................  
 
SISTEMA DE CONTROL  
 

 Control diferencial  
     Unitats: .............. 
     Marca i model: ........................................ 

 Altres  
     Unitats: .............. 
     Marca i model: ....................................... 
 
PROTECCIONS  
 

 Anticongelant  
     Grau de protecció:............................ºC  
 

 Dissipador  
     Tipus:................ Marca i model:.....................................  
 

 Altres: ...........................................................................................................................................  
 
COMPTADORS DE L’ENERGIA TÈRMICA  
 

Unitats.........................................................................:  
Marca i model:............................................................  
Ubicació en els circuits: (especifiqueu lloc d’ubicació ) ..................................................................... 
Ubicació als habitatges: (especifiqueu pis i porta) .............................................................................

 
 

 



 

EMPRESA INSTAL·LADORA - MANTENIDORA  
Nom:......................................................................................... DNI o NIF......................................... 

Adreça:............................................................................................................................................... 

Núm. de registre REIMITE:............................................................Especialitat:................................. 

OBSERVACIONS  

CERTIFICACIÓ 
 
(Nom i cognom) .............................................................................................................................., 
instal·lador-mantenidor de l’empresa instal·ladora-mantenidora indicada al capdamunt, 
amb número de carnet .................................................................................................................... 
especialitat.......................................................................................................................................,
i (Nom i cognom) ............................................................................................................................, 
tècnic responsable de la direcció d’obra, inscrit al col·legi professional  
............................................................................, amb número de col·legiat ................................, 
 
CERTIFIQUEN: Que, d’acord amb les seves mesures i les proves realitzades, els resultats de les 
quals adjunten, han realitzat la instal·lació referida segons els reglaments i les disposicions 
vigents que l’afecten, i especialment de conformitat amb el CTE (DB SE; DB SE-AE; DB HS; DB 
HE). 
 
 
I, perquè així consti, signen aquest certificat. 
 
 
......................................................, ........... d ......................................... de ................. 
 
Segell i signatura de l’empresa instal·ladora-mantenidora 
 
 
 
 
 
 
Signatura del tècnic responsable 
 
 
 
 
 

 



 

ANNEX III. DOCUMENT GUIA PER AL CONTINGUT DELS PROJECTES D’ENERGIA 
SOLAR TÈRMICA PER A LES CONSTRUCIONS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
Els continguts d’un projecte d’instal·lació d’energia solar tèrmica per a la producció d’ACS i/o 
escalfament de l’aigua dels vasos de les piscines cobertes hauran de ser, com a mínim, els que 
es mostren a continuació: 
 
- Dades del promotor. 
- Adreça de la instal·lació, obra o activitat. 
- Memòria tècnica i descriptiva amb els següents apartats: 

I. Càlcul de la demanda energètica d’ACS de l’edifici i/o escalfament del vas de la piscina 
coberta. En valors mensuals dels 12 mesos de l’any i el total anual, en unitats de kWh. 

II. Descripció de la tipologia de instal·lació solar dissenyada amb la descripció dels 
components que la formen, incloent el sistema auxiliar productor d’energia tèrmica. 

III. Càlcul de la superfície de captació solar, per subministrar la cobertura solar demanada 
en aquesta ordenança, en funció del tipus de captador seleccionat, la seva orientació i 
inclinació, la radiació solar, etc.  

IV. Els càlculs justificatius de la cobertura solar, donant valors mensuals pels 12 mesos de 
l’any i el total anual, en unitats de kWh. Aquests càlculs hauran d’incloure i detallar les 
pèrdues per zones d’ombres i per orientació i inclinació. 

V. Marca i model del captador seleccionat, certificat d’homologació del captador i corba de 
rendiment. 

VI. Determinació del volum d’acumulació solar, la seva ubicació i el nombre d’unitats 
instal·lades. 

VII. Descripció del sistema de regulació i control de la instal·lació solar. 
VIII. Descripció del sistema de control de sobre temperatura del camp de captació solar. 
IX. Determinació del volum dels vasos d’expansió i vàlvules de seguretat. 
X. Descripció dels equips de mesura de l’energia tèrmica, la seva ubicació i el nombre 

d’unitats instal·lades. 
XI. Descripció d’altres aspectes de la instal·lació solar que determini la present Ordenança 

Solar. 
- Pressupost 
- Plec de prescripcions tècniques 
- Estudi de seguretat i salut 
- Plànols de la instal·lació: 

I. Plànol de situació de l’edifici, on sigui visible l’orientació. 
II. Plànols en planta i seccions de l’edifici amb la ubicació dels captadors solars i la 

resta de components. 
III. Plànols on es visualitzin les zones d’ombres provocades pels diferents elements o 

obstacles existents a la coberta o en edificis adjacents. 
IV. Plànol de l’esquema hidràulic de principi de la instal·lació solar, detallat amb tots els 

elements que la formen i la seva connexió amb el sistema auxiliar de calor. 
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