
 
  
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER SABADELL A DEBATRE EN EL 

PROPER PLE DE L’AJUNTAMENT PEL DIA 12/12/20, PER A L’IMPULS DE LES 

COMUNITATS ENERGÈTIQUES A LA CIUTAT DE SABADELL 

 
Atès que el febrer de 2020 l’Ajuntament de Sabadell aprova la Declaració d’emergència 
climàtica i Agenda 2030 de Sabadell. 
 
Atès que la Declaració es fixa l’objectiu d’arribar al balanç net zero d’emissions de carboni no 
més tard de 2050 a partir de compromisos polítics, normatives, recursos humans i 
econòmics que garanteixi la reducció de gasos d'efecte hivernacle mitjançant estratègies i 
projectes executius –accions, indicadors, pressupost i calendari – que ens permetin 
abandonar de forma progressiva els combustibles fòssils i apostant per una energia 100% 
renovable de manera urgent i prioritària i per un nou model de producció i consum, 
configurant un pla d’accions estratègiques sota el nom d’Agenda 2030 de Sabadell, 
configurat en dos blocs: els compromisos assumits respecte de l’àmbit d’actuació 
d’Ajuntament i els compromisos assumits respecte del total de l’activitat municipal.  
  
Atès que entre els compromisos de l’Ajuntament la Declaració es compromet impulsar 
l’energia solar fotovoltaica a un total de 70 equipaments municipals i aplicar criteris 
d’eficiència energètica en els equipaments municipals; 
 
Atès que en els compromisos de ciutat ens comprometem a assolir el balanç net d’emissions 
de carboni no més tard del 2050; promoure l'augment de l'eficiència energètica i 
l’autosuficiència energètica amb projectes de rehabilitació energètica;  
 
 Atès que la Declaració es compromet a iniciar la implantació de mesures de mitigació i 
d’adaptació del municipi a la crisi climàtica i les seves conseqüències: increment de la 
temperatura global, onades de calor, irregularitat de les precipitacions i altres 
manifestacions ja demostrades científicament, a partir de la planificació estratègica (accions, 
pressupost i calendari), i alineant els pressupostos municipals a l’Agenda 2030 amb 
priorització de les accions estipulades. 
 
Atès que es compromet a situar les persones, el planeta i la prosperitat al centre de totes les 
accions liderades pel municipi reforçant el treball en partenariat. 
 
Atès que  la comunitat energètica es una nova manera de generar, utilitzar, i gestionar 
l’energia a nivell local mitjançant la cooperació de diferents agents: la ciutadania, 
l’administració local i les pimes contribuint a la creació d’un sistema energètic 
descentralitzat, just, eficient i col·laboració. 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
Atès que la comunitat energètica pot jugar un paper fonamental en la transició energètica i 
en la lluita contra el canvi climàtic a escala local (el consum d’energia representa el 60% de 
les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle).  
 
Atès que les principals activitats que desenvolupa una comunitat energètica son la generació 
d’energia renovable (autoconsum compartit i plantes de generació compartida), la 
distribució de l’energia, el subministrament d’energia, l’intercanvi d’energia entre particulars 
i finalment la prestació de serveis d’eficiència energètica per a veïns, comerç, industria local. 
Atès que la comunitat energètica no busca obtenir guanys financers amb els serveis que es 
donen als socis de la comunitat i per tant es tracta d’un model de sostenibilitat i no de 
rendibilitat. 
 
Atès que els socis de la comunitat local d’energia fan la contractació col·lectiva de 
subministrament de la mateixa manera que participar d’instal·lacions d’autoconsum 
compartit en el seu municipi, comunitat de veïns, polígon d’activitat econòmica o 
urbanització per aconseguir estalvi mitjançant la contractació d’energia verda i la generació 
d’energia renovable de proximitat i assequible. 
 
Atès que la comunitat energètica impulsa la transició energètica i democratitzar el sector de 
l’energia. 
 
Atès que les comunitats d’energia local: redueixen les emissions de CO2 i per tant mitigar 
l’increment de la temperatura, democratitza el sector energètic, promoure un preu més just, 
promou la producció d’energia verda, de proximitat i la sobirania energètica, impulsa un ús 
més eficient de l’energia el més econòmic i menys contaminant, optimitza un recurs escàs i 
finalment implementar un nou model de governança amb la col·laboració públic-privat i 
ciutadana. 
 
Atès que l’objectiu principal d’una comunitat energètica es oferir beneficis ambientals, 
socials als socis i al municipi que l’impulsa. 
 
Atès que les comunitats d’energia son una oportunitat per formar part de la transició 
energètica cap un model més just que minimitzi l’impacte al medi ambient. 
 
Atès que les comunitats d’energia son l’oportunitat de tenir un rol actiu en la manera en la 
que produïm i utilitzem l’energia passant d’un model centralitzat per la gran elèctrica pel 
cooperatiu  descentralitzat . 
 
Atès que les comunitats d’energia renovable son un important agent en la mitigació del 
canvi climàtic i la reducció de gasos contaminants.  
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
Atès que “El Pla d’acció per a l’energia sostenible de Sabadell 2016-2020” contemplava una 
relació d’accions d'optimització dels edificis: municipals, residencials i terciaris sustentat en:  
 

• Accions d'optimització dels edificis: municipals, residencials i terciaris. 
• Implantar un programa de bones pràctiques energètiques. 
• Ampliar la xarxa d'escoles que implantin el Projecte 50/50. 
• Adquirir electricitat renovable certificada 100%. 
• Establir una partida específica municipal per a inversions en eficiència energètica. 
• Dinamitzar campanyes d'auditories energètiques a les llars amb l'ús de comptadors 

intel·ligents d’energia. 
• Implantar criteris d'edificació sostenible en el parc públic d'habitatge. 
• Crear un Programa de Rehabilitació energètica del parc privat d'habitatge. 
• Aplicar els ajuts oferts per entitats públiques supramunicipals de renovació de 

finestres, electrodomèstics, calderes, etc. a les llars. 
• Desenvolupar i implantar un Programa local de lluita contra la pobresa energètica. 
• Implementar un Banc d'Energia orientat a la solidaritat energètica. 

 
Atès que queda molt recorregut per fer créixer també en nombre i mida les instal·lacions 
col·lectives de plaques fotovoltaiques en comunitats de veïns i veïnes. 
 
 
Per tot això, exposem al Ple municipal els següents acords: 
 
PROPOSEM:  
 
PRIMER: Establir un instrument institucional propi per a gestionar el programa energètic 
municipal amb accions de l’administració de l’Ajuntament i les de suport a les iniciatives 
privades. 
 
SEGON: Fomentar les comunitats energètiques a la ciutat de Sabadell a través de suport 
tècnic, econòmic i/o fiscal i el foment,  amb concordança (partenariat) amb els agents 
econòmics i/o socials de la ciutat que ho vulguin impulsar. 
 
TERCER: Identificar els edificis i espais de propietat municipals amb un sostre superior a 
500m2 que permetin impulsar comunitats energètiques als barris de Sabadell. 
 
QUART: Revisar les ordenances municipals per tal de promoure les comunitats energètiques 
 i també les instal·lacions col·lectives de comunitats de veïns. 
 



 
  
 
 
 
CINQUÈ:  Promoure campanyes de foment de les comunitats energètiques per traslladar de 
manera pedagògica els beneficis socials, ambientals  i econòmics de la iniciativa a la ciutat de 
Sabadell.  
 
SISÈ:  Donar compte anualment del desplegament dels acords de la moció.  
 
No obstant el Ple resoldrà 
 
Sabadell, 24 de desembre de 2020 
 

No obstant això, l'Ajuntament en Ple acordarà el més escaient.  

 

 

  

Lourdes Ciuró i Buldó 

Portaveu GM  Junts per Sabadell                              

 

 

 

 

 

 

Sabadell, 12 de gener de 2021 

IL·LUSTRÍSSIMA ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL  


