
MOCIÓ CONJUNTA DE LES REGIDORIES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DE MEDI 
AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ DE REBUIG A 
L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC 
 
 
Atès que el passat mes de juliol el Govern de l'Estat va iniciar un procés de profunds canvis 
normatius agrupats en la denominada Reforma Energètica i recentment ha aprovat també 
l'avantprojecte de Llei del Sector Elèctric que ha remès a les Corts per a la seva tramitació 
urgent i entrada en vigor immediata. 
  
Atès que no és acceptable que una reforma de la profunditat i abast d'aquesta, que modifica 
una llei vigent durant els últims 16 anys, es realitzi en només quatre mesos, sense 
transparència ni el necessari debat amb els agents implicats. 
  
Atès que la reforma de la llei del sector elèctric afecta directament a les corporacions locals ja 
que suposarà una nova forta pujada del preu de l'electricitat en augmentar-se el terme fix (els 
últims 5 anys ha pujat un 60%), incrementant així el cost del consum elèctric en els 
pressupostos municipals. A més, la reforma permetrà a les companyies elèctriques tallar el 
subministrament elèctric fins i tot per als serveis essencials com bombers, centres sanitaris, 
escoles, etc 
  
Atès que aquesta pujada de la factura afectarà també a la ciutadania, especialment als 
ciutadans en situacions econòmiques vulnerables, agreujant el problema de la pobresa 
energètica, que s'estima que pateix ja un 10% de la població, i que està essent pal·liada pels 
serveis socials de molts ajuntaments mitjançant ajudes socials per garantir uns mínims de vida 
digna a les famílies. 
  
Atès que aquesta reforma significarà un impacte molt negatiu sobre l'activitat econòmica als 
municipis, ja que es manté la moratòria en la construcció de noves plantes renovables, reduint 
les retribucions a les existents i bloquejant l’autoconsum, la qual cosa suposarà la destrucció 
d'ocupacions vinculades directa o indirectament al sector, la pèrdua d'inversions, la reducció de 
la recaptació associada al desenvolupament de noves instal·lacions o l'augment de costos a 
petits comerciants i indústries per l'augment de les tarifes. 
  
Atès que la reforma del sistema elèctric que defensa el Govern de l’Estat assenyala les 
renovables com a responsables de la insostenibilitat econòmica del sistema elèctric, sotmès a 
un deute creixent que el govern de l’Estat ha estat incapaç de resoldre. 
  
Atès que l'avantprojecte de Llei del Sector Elèctric va en línia oposada a la necessària aposta 
per un model econòmic, energètic i mediambiental que ha d’avançar cap a la sostenibilitat. És 
més, entra en contradicció amb altres lleis del propi govern espanyol,  en concret amb la Llei 
8/2013 de Rehabilitació i actualització del Codi Tècnic de l'Edificació, que ha elaborat el 
Ministeri de Foment per reactivar l'economia i crear ocupació a través l’autoconsum, l'eficiència 



i la rehabilitació energètica d'edificis en compliment de les Directives Europees d'Eficiència 
Energètica.  
  
Atès que amb aquest conjunt de mesures no s'impulsa la lluita contra el canvi climàtic des del 
sector de la generació d'electricitat, que el 2012 va ser el que més va contribuir a les emissions 
de CO2, amb un 23,5% del total.  
  
Atès que aquest avantprojecte de Llei del Sector Elèctric xoca amb els principis del Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses contra el canvi climàtic, al qual aquest Ajuntament està adherit, i 
l’esforç de molts ajuntaments i comarques catalanes que han fet una aposta decidida per la 
lluita contra el canvi climàtic, creant agències locals d’energia, desplegant ordenances solars, 
tramitant llicències i bonificacions fiscals, aprovant els compromisos dels Plans d’Acció 
d’Energia Sostenible i assumint un paper actiu en l’impuls i el desplegament de les energies 
renovables en els municipis generant energia allà on es consumeix i evitant infraestructures 
que poden malmetre el territori. 
  
Atès que aquest cop dur al desenvolupament de les energies renovables, es suma a la decisió 
del Govern del PP d’allargar la vida útil de les centrals nuclears i el manteniment dels privilegis 
a les elèctriques, el sector nuclear i hidràulic, promovent un model energètic insostenible en lloc 
de fomentar un nou model sostenible.. 
  
Atès que aquesta reforma s'ha preparat sense participació dels afectats, ni ciutadans, ni 
administracions afectades, ni consumidors ni petites i mitjanes empreses del sector, i amb 
severes crítiques tant de l'òrgan regulador, la Comissió Nacional de l'Energia, com de la 
Comissió Nacional del Mercat de la Competència. 
 
Atès que aquest Ajuntament, en la seva clara aposta per avançar cap a un model energètic, 
econòmic i mediambiental més sostenible, ha elaborat els dos darrers anys projectes d’inversió 
en producció d’energies renovables que donin exemple alhora que afavoreixen la generació 
d’energia prop d’on es consumeix i permeten una reducció dels elevats i creixents costos de 
l’energia elèctrica. Aquests projectes, però, han quedat aturats a l’espera que s’aclareixi la 
legislació i que es recuperi l’escenari favorable a les energies renovables sobre el qual en van 
elaborar. 
  
Per tot això, LES REGIDORIES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DE MEDI AMBIENT DEL 
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ proposen els següents:  
 
ACORDS 
  
PRIMER- Mostrar el rebuig a l’Avantprojecte de Llei del Sector Elèctric que ha aprovat el 
Govern de l’Estat. 
  



SEGON- Emplaçar al Govern de l’Estat a respectar els compromisos adquirits en matèria de 
reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, impuls de les energies renovables i estalvi 
energètic. 
  
TERCER- Reiterar el compromís d’aquest ajuntament amb del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 
contra el canvi climàtic i els compromisos locals per assolir l’objectiu del 20% d’energia 
consumida amb origen renovable per al 2020, tal i com estableix la Directiva 2009/28/CE. 
  
QUART- Assegurar les partides pressupostàries adequades i suficients perquè es continuï 
l’esforç tècnic i d’inversió en matèria d’eficiència energètica i d’energies renovables que fa 
aquest ajuntament. 
  
CINQUÈ- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que augmentin les 
subvencions per a les inversions municipals en infraestructures per al foment de l’energia 
renovable. 
  
SISÈ- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que desplegui una normativa 
elèctrica i fiscal que faciliti que els municipis per iniciativa pròpia o mancomunats, puguin 
impulsar la producció i distribució d’energia d’origen renovable.  
  
SETÈ- Reclamar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que impulsin l’aprovació d’un 
impost sobre l'energia nuclear que afecti tant a la producció d’aquesta d'energia com a 
l'emmagatzematge de residus radioactius, i que els ingressos d’aquests es destinin a impulsar 
les energies renovables i a les millores d’eficiència energètica. 
  
VUITÈ- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, del Congrés dels Diputats, a la Comissió Nacional de l'Energia , a la Comissió 
Nacional del Mercat de la Competència i a l’European Commission for Energy. 
  
28 de noviembre de 2013 

 


