
 

 

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE  JUNTS  PER CAPELLADES  A 
DEBATRE EN EL PROPER PLE DE L'AJUNTAMENT, SOBRE TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA 
 
Catalunya sempre ha tingut vocació d'estar al capdavant de les transformacions 
transcendents. Des de fa uns anys, tots som conscients que l'actual model de 
desenvolupament  no  és  sostenible  i  els  recursos  naturals  no  són  il·limitats.  Cal  un 
profund  canvi  d'hàbits  en  la  manera  de  produir,  en  la  manera  de  consumir,  en  la 
mobilitat,  en  l'alimentació,  en  l'ús  de  l'energia.  Estem  plenament  compromesos  en  la 
lluita  contra  el  canvi  climàtic,  amb  els  Objectius  pel  Desenvolupament  Sostenible  i 
sobretot,  ens  correspon  un  compromís  indiscutible  amb  les  generacions  futures.  1er 
paràgraf  

 
 

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya va aprovar l'any 2017 la Llei catalana del 
Canvi Climàtic, una  llei pionera i ambiciosa que situava Catalunya com a regió 
capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic. Des de la perspectiva de la 
biodiversitat, Catalunya és un país amb un patrimoni natural excepcional i una elevada 
biodiversitat que ha de ser protegit, ordenat, conservat i gestionat correctament amb les 
activitats tradicionals inherents al medi natural agricultura, silvicultura, ramaderia perquè 
sigui  sostenible,  i  més  de  cara  a  les  generacions  futures.  Cal  establir  estratègies  de 
planificació  harmònica  entre  la  preservació  i  la  protecció  del  medi,  amb  els  usos 
ciutadans, econòmics, de preservació del territori que s'acordin com a societat.  
 

 
Així, és imprescindible desenvolupar una Estratègia de Transició Ecològica i de 
Sostenibilitat en la Lluita contra el canvi climàtic i en el compliment dels Objectius pel 
Desenvolupament  Sostenible  (ODS).  Comptem  amb  l'instrument;  cal  desenvolupar  la 
Llei catalana del Canvi Climàtic amb la voluntat d'accelerar la transició energètica i la 
reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). Això suposa, prioritzar 
l'estalvi energètic, la utilització de les energies renovables i la investigació per reduir el 
consum energètic i la dependència energètica de Catalunya; i per una altra, reduir les 
emissions  de  gasos  amb  efecte  d'hivernacle  (GEH)  i  afavorir  la  transició  cap  a  una 
economia baixa en carboni.  

 
 

Cal orientar una part dels fons europeus del programa NextGeneration per destinar-los 
a projectes de sostenibilitat ambiental i amb la participació de PIMES, com ara l'impuls 
de les energies renovables, l'estalvi energètic, la cogeneració, les compensacions per 
els costos productius al medi rural etc.  

 
 

És imprescindible transitar des del model energètic vigent, molt intensiu i consumidor 
d'energia fòssil i nuclear, cap a un nou model energètic més eficient —l'estalvi energètic 
és  la  primera  de  les  prioritats—,  i  fonamentat  al  100%  en  energies  renovables,  tot 
reduint la vigent dependència energètica actual de Catalunya. 

 
En  aquesta  línia,  cal  impulsar  la  recuperació  del  Pacte  Nacional  per  a  la  Transició 
Energètica de Catalunya, que haurà de permetre una reducció de la dependència dels 
recursos fòssils, la modificació de la regulació del mercat energètic per obrir-lo a una 
major competència i més favorable a la transició energètica. 



 

 

 
Els  objectius  per  a  la  transició  energètica  van  adreçats  a  assolir  un  model  energètic 
basat al 100% en les energies renovables a l'horitzó 2050. En el context del Pacte Verd 
Europeu,  cal  treballar en  la  proposta  de  la  Comissió  Europea  per  elevar  l'objectiu  de 
reducció  de  les  emissions  de  gasos  d'efecte  hivernacle  (EGH)  per  al  2030  fins  a 
l'almenys el 55% respecte al 1990, que un mínim del 32% de l'energia ha de tenir origen 
renovable,  i  assolir  almenys  un  32,5%  de  millora  de  l'eficiència  energètica,  essent 
l'ICAEN (Institut Català d'Energia) l'organisme responsable de l'impuls i seguiment de 
les polítiques de transició energètica. 
 
Paral·lelament, caldrà aprovar la Llei de Transició Energètica amb la finalitat de dotar de 
caràcter normatiu i funcional els principis, objectius i estratègies, acompanyat del Pla de 
l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya en l'horitzó 2030, adreçada entre d'altres a: 

 
1. Impulsar la cogeneració amb base renovable i l'aprofitament tèrmic de les calors 

residuals de les activitats industrials i agràries. 
 

2. Establir un programa ambiciós de bioeconomia posant en el centre el món rural i 
el medi natural, que incorpori la realització i aprovació de projectes de transició 
energètica dins del món rural, amb una  governança dels municipis i gestors del 
medi rural. 
 

3. Aprovar el Pla de treball per una energia neta 2021-2025, el qual ha de perseguir 
l'augment  de  la  capacitat  de  generació  i  consum  d'energies  renovables  amb 
criteris d'aprofitament dels recursos disponibles, sostenibilitat i competitivitat. 
 

4. Facilitar la tramitació administrativa pel desenvolupament de nous parcs eòlics i 
fotovoltaics  fent-los  compatibles  amb  la  cura  pel  seu  impacte  paisatgístic  i 
ambiental. 
 

5. Desenvolupar  projectes  locals  de  producció  d'energies  renovables  i  projectes 
comunitaris  de biomassa  en  els municipis  vinculats  a  l'autoconsum,  inspirat  en 
les 'comunitats locals de l'energia promogudes per la Unió Europea. 
 

En  resum,  cal  avançar  cap  a  una  economia  descarbonitzada,  tot  desplegant  la  Llei 
16/2017  del  Canvi  Climàtic,  en  tot  el  que  fa  referència  a  la  innovació  orientada  a  la 
descarbonització, la prevenció i el tractament de residus, per avançar cap a l'economia 
circular, tot dotant d'incentius que accelerin aquesta transició. 
 
Aquest procés de descarbonització, ha d'anar lligada amb l'eficiència energètica en els 
edificis, la indústria i la mobilitat. En el sector industrial, impulsant un Pla de 
descarbonització consensuat amb les associacions empresarial, tot avançant cap a una 
nova fiscalitat energètica i ambiental que serveixi d'indicador clar de la decisió d'anar 
cap a la descarbonització total a través de fer un ús més eficient de l'energia, gravant el 
consum  d'energia  i  en  funció  de  les  seves  emissions  contaminants,  en  línia  amb  les 
propostes de la Unió Europea en aquest àmbit i que permetin  internalitzar els costos 
ambientals dels processos productius i invertir per millorar-los.  
 
És imprescindible també donar valor a l’esforç que farà l’espai rural per donar suport a 
la  instal·lació  de  les  noves  energies  netes,  compensar  les  externalitats  positives  que 



 

 

aporta  el  medi  rural,  a  mes  dels  costos  que  suposa  per  aquest  el  suport  de  les 
nobesinstal.lacionsenegètiques. 
 
 
D'acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l'Ajuntament aprovi els següents 
acords: 
 

 
ACORDS 

 
Primer.-Instar el Govern de la Generalitat a: 
 

1. Desenvolupar la  Llei catalana del Canvi Climàtic amb  la  voluntat  d'accelerar la 
transició energètica i la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 
(GEH). 

2. Crear  una  gran  àrea  de  govern  de  Transició  ecològica,  Equilibri  Territorial, 
Desenvolupament  Rural  i  Alimentació  per  liderar  tant  el  procés  de  transició 
ecològica,  com  el  de  reforçar  l'equilibri  territorial  i  el  de  garantir  que  qualsevol 
política en el medi natural asseguri el benestar i progrés de la població del país 
rural: transició ecològica, biodiversitat, conservació i gestió del medi natural han 
d'anar de la mà de desenvolupament rural. 

3. Aprovació del Pla General de Política Forestal de Catalunya per part del 
Parlament  amb  dotació  pressupostària,  dels  Plans  d'Ordenació  dels  Recursos 
Forestals  per  vegueries  i  de  l'impuls  dels  instruments  d'ordenació  forestal  per 
propietats o agrupacions de propietats.  

4. Crear l’Agència de Boscos de Catalunya a partir de la modificació de la llei del 
Centre  de  la  Propietat  Forestal  que  impulsi  la  silvicultura  segons  instruments 
d’ordenació  forestal  sostenible  en  les  forest  de  propietat  privada,  agrupacions 
d’aquestes, de propietat municipal i comunal. 

 
Segon.-Instar l'Ajuntament de Capellades a: 
 

6. Estudiar  la  creació  d'una  Crear  la  Taula  Local  amb  la  presència  dels  grups 
polítics amb representació a l’Ajuntament sobre la Mitigació i l'Adaptació al 
Canvi Climàtic per tal d'establir indicadors i objectius verificables i quantificables 
i buscar  la  complicitat  i col·laboració de  les  entitats  socials del municipi per tal 
que facin seus els compromisos d'emergència climàtica i col·laborin en l'impuls i 
implementació de mesures per combatre en l'àmbit local aquesta emergència. 
 
 

7. Abordar mesures que ajudin des del món local en la transició energètica: 
 

A. La millora d'espais pels vianants existents i la creació de nous.  
 
B. El foment mitjans de transport nets. 
 
C.  Realitzar  campanyes  educatives  i  la  informació  a  la  població  sobre 
l'emergència climàtica. 
 
D. Promoure el consum dels productes de proximitat (produïts al territori). 

 



 

 

Tercer.-Informar d'aquests acords la Generalitat de Catalunya, el Parlament de 
Catalunya, les associacions municipals i les principals entitats ecologistes de Catalunya. 
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