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2.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE FEM SANT ANDREU-AM, 

EN DATA 9 DE SETEMBRE DE 2020, AMB REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 

E202001490, PER A L’APROVACIÓ D’UNA ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA 

PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA 

FOTOVOLTAICA 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-

AM, per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb 

energia fotovoltaica, la qual, literalment transcrita, diu el 

següent: 

 

“El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) 

ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència dels canvis 

en el clima i la seva correlació directa amb l’activitat humana. 

És necessari posar en marxa mesures que permetin lluitar contra 

el canvi climàtic i afrontar la transició energètica, que suposa 

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. 

 

La Llei 16/2017 del canvi climàtic, aprovada per un ampli 

consens en el Parlament de Catalunya, dissenya el camí cap a un 

nou model energètic 100% renovable al 2050 i on els ciutadans 

tenen un paper central. A més, el nou marc legislatiu de la UE 

(el paquet “Energia Neta per a tots els Europeus) facilita la 

transició cap a un model d’energia neta, apoderant als 

consumidors europeus perquè esdevinguin actors plenament actius 

en la transició energètica. Aquest marc també fixa dos nous 

objectius per la UE pel 2030 un objectiu vinculant d’energia 

renovable d’almenys el 32%, i un objectiu d’eficiència 

energètica d’almenys un 32,5%, amb una possible revisió a l’alça 

el 2023. 

 

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. 

 



 

 

 

 

La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a 

l’article 3.2. que els ens locals són corresponsables en 

l’assoliment de les finalitats identificades i, paral·lelament, 

afirma, a l’article 19, la necessitat d’adoptar mesures de 

caràcter normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a 

partir d’energies renovables. 

 

Un mecanisme és l’aprovació d’una ordenança municipal que 

incentivi la implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb 

energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal i permeti el 

desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el 

territori, tot i transformant a la vegada el model econòmic 

relacionat amb la generació d’elèctrica cap a un de més 

sostenible i ecològic. 

 

Per tot això, per unanimitat, s’acordà: 

 

PRIMER: Aprovar una ordenança municipal per la promoció de les 

instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica, 

especialment en els habitatges unifamiliars, plurifamiliars i 

comunitats de veïns. 

 

SEGON: Aprovar, modificar o incloure a les ordenances fiscals 

municipals corresponents totes aquelles bonificacions que 

incentivin la instal·lació de sistemes d’autoconsum amb energia 

fotovoltaica entre la ciutadania del nostre municipi. 

 

TERCER: Promoure una campanya de sensibilització municipal que 

expliqui els objectius municipals en l’àmbit de la transició 

energètica i l’autoconsum, les mesures que es poden prendre, i 

les oportunitats que ofereix l’ajuntament per tal de treballar 

conjuntament, les institucions i la totalitat de la ciutadania, 

per fer possible l’assoliment d’un model energètic més 

sostenible, democràtic i ecològic. 

 

QUART: Comprometre’ns a treballar de forma estratègica i 

transversal l’aplicació de l’ordenança municipal per la promoció 

de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica amb 

el teixit associatiu i veïnal del nostre municipi. 
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