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DECRET DE L’ALCALDIA
EXPEDIENT NÚM.: 2398-000001-2020
TÍTOL: Aprovació inicial del projecte d’instal·lació fotovoltaica a la llar d’infants
de Vilobí d’Onyar
Antecedents
1.- Que s’ha presentat el “Projecte d’instal•lació fotovoltaica a la llar d’infants de Vilobí
d’Onyar”, redactat el gener de 2020 per l’enginyer Oriol Campo Mombiela.
2.- L’objecte del projecte és definir les característiques tècniques i econòmiques de la
instal·lació.
D’acord amb la documentació tècnica presentada, la instal·lació estarà formada per:
-

37 panells fotovoltaics de 315 Wp cadascú, fent una instal·lació fotovoltaica total de
10,7 kWp.

-

Inversor, de potència nominal de 10 kW.

-

Estructura de fixació dels mòduls, tipus autoportant, sense necessitat de fixació ni
perforació a coberta.

-

Comptador d’energia.

El conjunt de panells s’instal·laran a la coberta plana de l’edifici de la Llar d’infants El
Patufet.
3.- El pressupost d’execució per contracte ascendeix a 23.328,20 euros (IVA inclòs)
4.- Que els serveis tècnics municipals han informat favorablement el projecte
presentat, pel que fa a la justificació del compliment de la normativa vigent en matèria
d’instal·lacions tèrmiques i elèctriques, així com els documents bàsics del CTE que li
són d’aplicació i a la seva compatibilitat urbanística amb el planejament urbanístic
municipal, i s’ha condicionat al següent:
-

La instal·lació fotovoltaica disposarà de la protecció diferencial de conformitat amb
la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-40 Instal·lacions generadores de
baixa tensió, modificada pel Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen
les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia
elèctrica.

-

Un cop acabada l’obra, es presentarà un certificat de direcció i acabament d’obra
que garanteixi la concordança de la instal·lació amb la documentació tècnica
presentada i la seva adaptació a la reglamentació vigent, signada digitalment.

5.- Vist que consta en l’expedient informe del regidor d’urbanisme motivant la
necessitat de tramitació d’aquest procediment conforme la DA 3a.4 del Reial decret
463/2020, de 14 de març va declarar l'estat d'alarma en tot el territori nacional per un
període de quinze dies, per a afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel
coronavirus COVID- 19 a Espanya.

Fonaments jurídics
De conformitat amb lo establert en els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Vist l’article 37 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya amb relació a la tramitació dels projectes
d’obres.
Vist l’informe de Secretaria i de conformitat amb el que disposen els articles 21.1 o) i
22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en
relació amb la disposició addicional segona de la LCSP, aquesta alcaldia,
RESOL:
Primer: Aprovar inicialment el projecte d’instal·lació fotovoltaica a la llar d’infants de
Vilobí d’Onyar, amb un pressupost d’execució per contracte de 23.328,20 euros (IVA
Inclòs), amb els condicionants dels serveis tècnics municipals.
Segon: Sotmetre el citat projecte a informació pública per un termini de trenta dies
comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el
BOPG, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, a l'efecte de
presentar possibles al·legacions i reclamacions, d'acord amb el que preveu l'article 235
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, i article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Tercer:- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat
definitivament el projecte, per a la qual cosa l’Alcaldia ordenarà els tràmits necessaris
per a la seva publicació.
Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica
Cristina Mundet i Benito
Alcaldia

