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Per acord de Ple municipal en sessió ordinària de 28 d’octubre de 2021, s’ha aprovat
definitivament l’Ordenança Municipal d’Instal·lacions d’autoconsum d’Energia
Fotovoltaica de Sant Quirze del Vallès.
Mitjançant el present es publica el text íntegre de l’Ordenança que es transcriu
literalment a l’annex, amb la indicació que entrarà en vigor als 15 dies de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos. Potestativament, es pot
interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si exerceix una
competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta
l'exerceix per delegació, en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats activament
poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.
ANNEX:
Ordenança municipal d’instal·lacions d’autoconsum d’energia fotovoltaica de Sant
Quirze del Vallès:
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El municipi de Sant Quirze del Vallès va aprovar la declaració d’emergència climàtica el
setembre de 2019 on en el seu acord quart s’hi expressava la següent voluntat “Fomentar
l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals i posar a disposició localitzacions per
facilitar el desenvolupament d’energies renovables”. Per consegüent,mostra la seva voluntat i
compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i en l’endegament definitiu per poder afrontar
la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat
ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un
compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.
En aquesta línia, l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès reconeix que el planeta i els seus
ecosistemes es troben en una situació de greu perill, com ho demostren estudis recents sobre
l’estat de la biodiversitat de l’IPBES (IntergovernmentalScience-PolicyPlatform on
BiodiversityandEcosystem Services) o sobre l’escalfament global d’1,5ºC de l’IPCC
(Intergovernmental Panel on ClimateChange) que alerten que els ecosistemes s’estan esgotant.
Un milió d’espècies es troben amenaçades per l’actual activitat humana, a la vegada que s’està
arribant a un punt de no retorn respecte el canvi climàtic.
Les evidències científiques de la conjuntura actual han portat a establir agendes d’acció
política molt clares per avançar cap la reducció d’emissions com a proposta inajornable per la
protecció i la qualitat de vida de la nostra vila.
Els ajuntaments doncs tenim un paper clau en la formació, educació i informació sobre el fre
necessari davant les emissions. Així mateix, resulta cada vegada més necessari fer passes
endavant cap a una economia de desenvolupament local i de proximitat, que impulsi una
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El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (Intergovernmental Panel onClimate
Change) ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva
correlació directa amb l’activitat humana. Es conclou que l’origen de l’escalfament global i del
conseqüent canvi climàtic, avui ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic, amb un rang de
probabilitats superior al 95%. La seva causa principal és, essencialment, les emissions de gasos
amb efecte hivernacle (GEH) provocats per l’ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del
sòl i l’agricultura.
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DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA....................................................................11
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA .....................................................11

A

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA........................................................11

L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que contribuirà
significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes d’incrementar l’eficiència
energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el sistema elèctric, de reduir les
emissions contaminants, de reduir l’alta dependència energètica de Catalunya i, en darrer lloc
però no menys important, democratitzar el model energètic.
Així doncs, la present ordenança pretén donar resposta a aquest canvi de paradigma i
necessitat d’adaptació a l’ús de noves fonts d’energia per tal de que paulatinament s’assoleixi
una transformació del model econòmic relacionat amb la generació elèctrica, virant cap a un
escenari més sostenible i ecològic. Aquesta nova regulació s’orienta a incentivar-la implantació
de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal, definint
conceptualment l’àmbit d’aplicació de la mateixa, regulant d’una manera simplificada la
tramitació administrativa a seguir per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a
l’autoconsum, alhora que conté una remissió a les Ordenances Fiscals del municipi en les que
s’estableixen mesures de promoció econòmica l’objectiu de les quals és afavorir l’accés a
energies renovables per a l’autoconsum energètic.
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La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que les mesures que s'adoptin en
matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a un model cent per
cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a
l'accés a l'energia com a bé comú, i concretament han d'anar encaminades, entre d’altres
objectius, a impulsar un model energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a
ésser nul, per tal que el 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies renovables
en el sistema elèctric català per a poder arribar al 100% de renovables el 2050.
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Per consegüent, davant de l’emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta
ferma que impliqui polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat decidides des de totes
les institucions. Hem de passar del compromís a l’acció i apostar per aquelles accions que ens
permetin generar canvis reals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Agenda 2030 de Nacions Unides i els Objectius de desenvolupament sostenible han de marcar
un full de ruta vinculant per administracions estatals i regionals, capaç de garantir la reducció
de gasos d'efecte hivernacle, l’abandonament dels combustibles fòssils, apostar per una
energia 100% renovable, la reducció dràstica dels residus i reduir a zero les emissions netes de
carboni el més aviat possible.

A

sobirania alimentària que ens ajudi a assolir uns subministraments d’aliments entre la
ciutadania ecològics i de proximitat.

En la seva redacció s’han tingut en compte els anomenat PRINCIPIS DE BONA REGULACIÓ,
impulsats per la Unió Europea i que s’han positivitzat a Espanya a través de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (en endavant
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LPAC), articles 129 i 130, els quals recullen els principis que han de regir o informar tant el
procés de creació de les normes com la seva aplicabilitat.

Des del punt de vista legal aquesta ordenança s’emmarca en les competències atribuïdes per
l’article 25.2 a) i b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei
16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic (en endavant, la “Llei del canvi climàtic”), la qual
reconeix en el seu article 3.2 que els ens locals són corresponsables en l’assoliment de les
finalitats identificades i, paral·lelament, afirma l’article 19 la necessitat d’adoptar mesures de
caràcter normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables;
l’article 14 del Decret Legislatiu 1/2020, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme i articles 74 i 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
La regulació establerta per la present Ordenança ha contemplat les prescripcions de la
legislació sectorial que li és d’aplicació, com ara el Real Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel que
es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques del autoconsum d’energia
elèctrica, la qual exonera a les instal·lacions de producció de potencia igual o inferior a 15 kW
que s’ubiquen al sòl urbanitzat, que comptin amb les dotacions i serveis requerits per la
legislació urbanística, de l’obtenció de permisos d’accés i connexió a xarxa.
També el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència
climàtica i l’impuls a les energies renovables, que modifica i precisa diferents punts recollits a la
Llei del canvi climàtic; modifica el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLU),afegint
un nou article, el 9 bis, que fixa normes d’aplicació per l’aprofitament de l’energia solar,
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Des d’aquesta perspectiva, l’incentiu de l’ús d’energies renovables en el municipi constitueix un
dels elements fonamentals pretesos per l’Ajuntament, en coherència al seu compromís amb les
polítiques per fer front al canvi climàtic, contribuint en última instància en una millora de la
qualitat de vida dels ciutadans. És per això que l’ordenança té com a objectiu, més enllà de ser
un instrument únicament destinat a regular els requisits de caire administratiu a acomplir per a
la instal·lació de panells fotovoltaics, contribuir en una major formació de la ciutadania en la
transició cap a l’aprofitament de l’energia fotovoltaica. Tot l’anterior s’entén en línia de la
cerca de l’interès general, amb la incorporació d’una nova realitat sobre les també noves
formes d’auto abastir-se de l’energia més bàsica.

B

A grans trets es tradueixen en que la iniciativa legislativa estigui justificada per l’interès
general; que s’hagi expressat de forma molt clara la finalitat d’aquesta nova regulació, amb la
identificació clara dels objectius directes; que l’instrument escollit sigui el més adequat, tan bon
punt s’hagi comprovat la inexistència d’un altre menys restrictiu de drets, però també eficient, i
que alhora imposés menys obligacions als destinataris. Tot això, amb el requisit que la
normativa contingui la regulació imprescindible per a la consecució de la finalitat.

A

Aquests principis constitueixen una manifestació de la bona administració i bon govern, entre
els quals trobem els de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, i transparència.

L’objecte de la present Ordenança és la regulació del règim d’intervenció municipal sobre les
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’executen en béns immobles.

Article 2. Àmbit d’aplicació
El contingut de la present Ordenança serà d’aplicació a les instal·lacions d’autoconsum amb
energia solar fotovoltaica que s’ubiquin en qualsevol bé immoble situat al terme municipal de
Sant Quirze del Vallès, situat en sòl urbà, sempre i quan no es tracti d’edificacions afectades per
qualsevol règim de protecció de béns d’interès local o potencialment incloses, en un Catàleg de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic.
Concretament, la present Ordenança té la seva aplicació directa als següents supòsits:
La implantació de captadors en cobertes d’edificis i construccions auxiliars a aquests,
incloses les pèrgoles i els aparcaments de vehicles, sempre que els panells no superin
1m d’alçada coberta plana i estiguin adossats en paral·lel en cobertes inclinades. La
implantació de captadors als espais de les parcel·les en sòl urbà no ocupats per les
edificacions o construccions auxiliars d’aquestes, en instal·lacions destinades a reduir la
demanda energètica de l’edifici, no superin 1m d’alçada des de la rasant del terra i no
ocupin més del 25% de la superfície no edificable.

Article 3. Definicions
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà per:
3.1. Instal·lació d’autoconsum:

A
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Article 1. Objecte de l’Ordenança
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admetent sense que sigui necessari modificar el planejament urbanístic, la implantació de
captadors en cobertes d’edificis i construccions auxiliars a aquest, incloses les pèrgoles i els
aparcaments de vehicles (sempre que els panells no superin 1m d’alçada en coberta plana i
estiguin adossats en paral·lel en cobertes inclinades) i en les parcel·les del sòl urbà, no
ocupades per les edificacions o construccions auxiliars d’aquestes (en instal·lacions destinades
a reduir la demanda energètica de l’edifici i no superin 1m d’alçada des de la rasant del terra i
no ocupin més del 25% de la superfície no edificable). També suposa una modificació de
l’article 187 bis del TRLU, incloent les instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant
panells de plaques fotovoltaiques de conformitat amb l’article 9 bis, a les actuacions sotmeses
al règim de comunicació prèvia, no essent d’aplicació directa aquesta norma quan siguin
incompatibles amb les normes de protecció del patrimoni cultural o urbanístiques.

B

a) Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada en la Llei 24/2013,
de 26 de desembre, del Sector Elèctric.

b) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en la qual
no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport
o distribució, ni directament ni indirecta o a través d'una instal·lació pròpia o aliena.

4.2. No estaran subjectes a la regla general de comunicació prèvia establerta en l’apartat
anterior i requeriran de prèvia concessió de la corresponent llicència urbanística d’obres:
c) Les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’efectuïn en els edificis
o finques que gaudeixin d’un règim especial de protecció per raons arquitectòniques
d’interès cultural o urbanístic o bé potencialment incloses en el corresponent Catàleg de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic.
d) Les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en béns immobles ubicats
en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable, les quals seguiran el tràmit preceptiu que
recull la normativa urbanística al respecte.
4.3. En els casos definits en l’apartat 4.2 del present article, la llicència urbanística s’atorgarà
de conformitat amb les disposicions contingudes a la normativa urbanística vigent, així com al
planejament urbanístic i a les ordenances municipals.

Article 5. Comunicació prèvia d’obres
1.Les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum s’han d’executar d’acord amb la
legislació sectorial, el planejament i normativa urbanística, i les ordenances municipals,
aplicables a raó de la seva vigència.
2.Tant la documentació preceptiva de la Comunicació prèvia d’obres, com les condicions de la
seva execució, es troben detallades a la a la web oficial, a l’apartat Ajuntament-Seu
electrònica/tràmits i a l’enllaç següent: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
3. Amb caràcter previ a la realització de la instal·lació s’haurà de presentar davant
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès el model normalitzat de Comunicació prèvia d’obres per
a la instal·lació d’autoconsum amb energia fotovoltaica, amb els documents preceptius que
s’indiquen en el propi tràmit detallat a la web oficial.
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4.1. De forma general estan subjectes al règim de comunicació prèvia les intervencions
necessàries per executar una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en sòl
urbà.

Data 18-11-2021

Article 4.Règims d’intervenció administrativa

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

TÍTOL I: INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

B

La potència màxima de l´inversor, o la suma de les potències màxims dels inversors, en el seu
cas.

A

3.2. Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques:

6. En el cas de que sigui necessari disposar d’autorització sectorial preceptiva d’altres
Administracions, la comunicació no serà eficaç si no s’adjunta l’esmentada autorització a la
Comunicació prèvia d’obres.

A
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5. Si la comunicació prèvia presentada no reuneix els requisits exigits per la normativa
aplicable, l’Ajuntament ho manifestarà a la persona interessada advertint-li que mentre no
esmeni la sol·licitud presentada no podrà dur a terme la instal·lació comunicada. En cas de no
atendre el requeriment l’Ajuntament deixarà sense efecte la comunicació prèvia comunicada,
previa audiència de a persona interessada.

Pàg. 7-9

4. Amb caràcter general, la persona interessada resta habilitada per executar la instal·lació des
del moment del presentació de la comunicació prèvia al Registre General de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, juntament amb els documents requerits, salvant el dret dels tercers, i
incloent les autoritzacions prèvies i preceptives que puguin requerir d’altres Administracions o
Organismes Sectorials

En cap cas s’aplicarà aquesta excepció en instal·lacions fotovoltaiques no destinades a
l’autoconsum (en aquests cas hauran de sol·licitar l’acord d’autorització d’AESA previ a la seva
instal·lació i estaran sotmeses al règim de llicència).
No estaran exempts de l’autorització prèvia favorable d’AESA les instal·lacions que requereixin
de la utilització de medis auxiliars (grues torre, grues mòbils, etc.).
En cas d’ús de grua mòbil o similars, amb excepció de l’àmbit de Les Fonts,la comunicació no
serà valida si no s’adjunta l’autorització d’AESA a la presentació de la Comunicació prèvia
d’obres.
La obtenció de l’autorització prèvia d’AESA s’enviarà a aquest Organisme Sectorial per part de
l’Ajuntament, seguint la tramitació que es determini en el web municipal.
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Instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum sobre la coberta d’edificis existents, sempre que no
superin l’alçada del propi edifici sobre el que s’instal·len (incloent elements com cassetons,
elements perimetrals, xemeneies, etc.) i la instal·lació de bastides i/ l’ús de plataformes
elevadores adossades a la façana sense sobrepassar l’alçada de l’edificació existent.

B

El municipi de Sant Quirze del Vallès, amb excepció de l’àmbit de les Fonts, està afectat per
servituds aeronàutiques de conformitat amb l’establert en el Decret 584/1972, de 24 de febrer,
de Servituds Aeronàutiques, degut a la seva proximitat a l’Aeroport de Sabadell, el que
determina la necessitat de disposar d’autorització preceptiva prèvia per part de l’Agència
Estatal de Seguretat Aèria (AESA), llevat que es tracti d’una instal·lació que es trobi dins els
supòsits d’excepció indicats per AESA i que es poden consultar a la seva web oficial:
www.seguridadaerea.gob.es, i que són els següents:
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Article 6. Zona d’afectació de Servituds Aeronàutiques

Article 7. Integració paisatgística

Article 9. Advertiments
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que
s’incorpori a una comunicació, o la no presentació davant de l’Ajuntament de la pròpia
comunicació prèvia ni de la documentació que, si s’escau, sigui requerida per acreditar el
compliment del que s’ha declarat, determina la impossibilitat de continuar amb l’exercici del
dret afectat des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.
Article 10.- Incompliment prescripcions
L’incompliment de les prescripcions establertes en la present Ordenança pot donar lloc a
l’obertura del corresponent procediment de restauració de la legalitat urbanística alterada així
com a la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període
de temps determinat per la llei, tot això de conformitat amb els termes establerts a les normes
sectorials aplicables, segons el que regula la Llei de procediment administratiu comú des les
administracions públiques.

Article 11. Mesures cautelars
L’alcalde/essa o el/la regidor/a delegat/da són competents per ordenar la suspensió de les
instal·lacions de captadors solars fotovoltaics que es realitzin incomplint aquesta ordenança,
així com ordenar la retirada dels materials o de la maquinària utilitzada, a càrrec del/de la
promotor/a o el/la propietari/ària.
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Aquesta comunicació prèvia d’obres té una vigència de 6 mesos, a comptar des de la data de la
presentació a l’Ajuntament de la Comunicació Prèvia. Transcorregut aquest termini, i en cas de
no haver-se executat totalment l’obra, cal efectuar una nova comunicació prèvia d’obres.
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Article 8. Terminis
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7.3. Els requisits tècnics per a la integració dels captadors en les cobertes d’edificis i terrenys
estan definits en el propi tràmit detallat a la seu electrònica de l’Ajuntament (Web municipal).

B

7.2. Els captadors d’energia solar fotovoltaica dels edificis i terrenys hauran d’instal·lar-se de
manera que hi quedin totalment integrats arquitectònicament, amb l’objectiu de disminuir el
impacte visual, d’acord amb l’article 9.bis del Text refós de la Llei d’Urbanisme, incorporat
mitjançant el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència
climàtica i l’impuls de les energies renovables.
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7.1. Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica han de
complir els criteris d’integració paisatgístics continguts al planejament urbanístic, a les
ordenances municipals i altres normatives d’aplicació.

Les instal·lacions de captadors solars fotovoltaics que es trobin en fase d’execució o estiguin
finalitzades disposant de la preceptiva autorització municipal, no estaran subjectes al
compliment d’aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Queda derogada l’Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar
fotovoltaica als terrenys, edificis i construccions situats al terme municipal de Sant Quirze del
Vallès del 5 d’abril de 2011, així com totes les disposicions municipals que s’oposin,
contradiguin o resultin incompatibles amb la present Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i serà vigent fins a la seva modificació o derogació.”

Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

https://bop.diba.cat
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Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 09/11/2021 a les 13:41:10
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

CVE 202110136850

Cal atendre a les corresponents Ordenances Fiscals del municipi, reguladores del Impost de
Béns Immobles (IBI), Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), i del Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO),pel que fa a possibles beneficis fiscals que puguin establir-se per a
la incentivació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica sobre béns
immobles.

Data 18-11-2021

Article 12. Beneficis fiscals

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

TÍTOL II: MESURES DE PROMOCIÓ
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L’ordre de suspensió anirà precedida en tot cas d’un requeriment a la persona responsable de
les obres, en el qual es concedirà un termini per tal que es doni compliment a les obligacions
derivades de l’ordenança.
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