
 

 
 

Moció que presenta el Grup Municipal Sal-CUP-Amunt per crear una oficina municipal de l'energia 
i elaborar una guia pràctica d'instal·lacions d'autoconsum 
 
 
Durant tot el mes de novembre passat els mitjans de comunicació van centrar la informació en la Conferència 
de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic de 2021 que va tenir lloc a la ciutat escocesa de Glasgow i que 
s'ha conegut com a COP26. Ha estat la ponència número vint-i-sis de la Convenció Marc de les Nacions Unides 
sobre el canvi climàtic; és a dir, no és el primer cop que caps d'estat i presidents de govern i milers de 
diplomàtics s'han reunit per establir nous objectius amb la finalitat de reduir les emissions que han comportat 
l'escalfament del planeta i totes les conseqüències que se'n deriven. No ha estat la primera però sí una cimera 
especialment crucial perquè els científics han assegurat que cal allunyar-se dels combustibles fòssils de 
manera dràstica i immediata si volem evitar els efectes més catastròfics del canvi climàtic. Efectes 
mediambientals però també socials, que ja fa temps que hem començat a patir. 
 
Els reptes són enormes i ens interpel·len a tots. La mateixa Llei 16/2017, del canvi climàtic, destaca que tots 
hi tenim una part de responsabilitat: Govern, ens locals, sectors productius, agents polítics, socials i 
econòmics, i ciutadania en general. Per això cada dia són més els ciutadans i empreses que avancen la seva 
part de feina i opten per l'autoconsum, en solitari o compartit, com una via també per a reduir la factura de 
la llum. Cada cop són més també els ajuntaments i ens comarcals que han establert agències locals de 
l'energia amb l'objectiu de fomentar l'autoconsum i assessorar la població sobre els tràmits a fer i sobre les 
diferents ajudes i bonificacions disponibles, i que han instal·lat plaques fotovoltaiques als seus equipaments 
o han anat un pas més enllà i han iniciat comunitats energètiques compartint l'energia autoproduïda amb la 
seva població. La implicació de l'administració és indispensable per tal de generar confiança en tot aquest 
procés de transició energètica, evitar abusos, acompanyar i predicar amb l'exemple. 
 
Alguns exemples propers: el Consell Comarcal del Vallès Occidental compta amb l'Agència d'Energia del Vallès 
Occidental amb l'objectiu, entre d'altres, de promocionar l'estalvi energètic entre la ciutadania, oferir suport 
als ajuntaments en la transició energètica i impulsar comunitats energètiques a la comarca, i el Consell 
Comarcal d'Osona compta també amb l'Agència Local de l'Energia d'Osona amb uns objectius similars. 
Maluradament, al Vallès Oriental no comptem amb una oficina similar i les accions s'han reduït fins ara a 
tallers de formació puntuals en algun moment de l'any. 
 
El proppassat dissabte 13 de novembre, el nostre grup va organitzar un debat sobre autoconsum i comunitats 
energètiques que va permetre a tothom que hi va assistir conèixer de primera mà l'experiència de Sant Pere 
de Torelló, pioners en el desenvolupament de xarxes municipals compartides amb la població, i de Caldes de 
Montbui, que la passada primavera va posar en marxa la seva Oficina d'Acció Climàtica i aquesta tardor ha 
posat en funcionalment la primera fase de la seva comunitat energètica local, que té en compte a més 
necessitats de famílies vulnerables de la població. La CEL de Caldes és la primera de la nostra comarca i en un 
municipi d'uns 18.000 habitants. 
 
Les lleis, compromisos, declaracions i pactes signats per les institucions per lluitar contra el canvi climàtic i en 
favor de la transició cap a les energies renovables són múltiples. A nivell municipal, destaquen els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (recollits en el Pla d'Actuació Municipal de la present legislatura) i el Pacte 
d'Alcaldies pel Clima i l'Energia (renovat per acord del Ple el passat mes d'octubre). La Diputació de Barcelona 
ha posat al servei dels ajuntaments una Guia per a l'impuls de les comunitats energètiques amb perspectiva 



 

 
municipal i el país compta amb diverses entitats, associacions i empreses especialitzades a assessorar i 
acompanyar també els ens locals sobre els diversos passos que es poden fer per encarar la transició energètica 
de forma gradual i progressiva. Tanmateix, les actuacions realment efectives a les Franqueses són quasi 
inexistents i la situació és cada cop més urgent. 
 
 
Per tot això, el Grup Municipal Sal-CUP-Amunt proposem al Ple de les Franqueses adoptar els acords 
següents: 
 
Primer. Crear l'Oficina Municipal de l'Energia de les Franqueses i dotar-la de personal capacitat per a ajudar 
la població a entendre la factura elèctrica i del gas, i oferir assessorament sobre instal·lacions solars 
fotovoltaiques, eficiència energètica, vehicles elèctrics i punts de recàrrega. 
 
Segon. Elaborar una guia pràctica d'instal·lacions d'autoconsum i fer-la arribar a totes les llars del domicili. 
Aquesta guia ha de recollir, com a mínim, (1) definició, beneficis i modalitats d'autoproducció, (2) passos a 
seguir i tràmits a fer tant en cas d'instal·lació individual com col·lectiva en blocs de pisos i tenint en compte 
les diferències entre les instal·lacions en sòl urbà o en sòl rural no urbanitzable, (3) estimació de costos i 
previsió d'amortització, (4) ajudes i bonificacions locals o d'altres administracions, i (5) la referència de 
l'Oficina Municipal de l'Energia i altres punts d'assessorament energètic públic o col·legiat. 
 
Tercer. Fer arribar una còpia d'aquests acords a les diferents entitats del municipi. 
 
 
 
Les Franqueses, 9 de desembre de 2021 
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