
 

MOCIÓ DE LA CUP DE VILANOVA PER L’ADHESIÓ A 
LA CAMPANYA CONTRA EL DECRET D'AUTOCONSUM 

ELÈCTRIC APROVAT PEL GOVERN CENTRAL 

Atès que diverses organitzacions de consumidors, sectorials i ambientals han demanat 
la signatura de milers de ciutadans a les al·legacions al projecte de Reial Decret 
d'autoconsum elèctric presentat pel Govern el passat 5 de juny. 

Atès que l'autoconsum elèctric és un instrument clau per reduir la dependència 
energètica exterior, generar energia elèctrica de forma respectuosa amb el medi 
ambient i descentralitzada, incrementar l'eficiència energètica, millorar l’eficàcia de les 
empreses, crear ocupació i fomentar l'economia local. Molt més quan a dia d'avui no 
requereix de cap subvenció pública per desenvolupar-se en el nostre país. Per tant, 
qualsevol normativa reguladora de l'autoconsum hauria de tenir com a principal 
objectiu afavorir-lo. 

Atès que el projecte de Reial Decret desincentiva totalment la pràctica de l'autoconsum 
a casa nostra i vulnera les Directives Europees d'Eficiència Energètica i de Foment de 
les Energies Renovables, en imposar un peatge per l'energia autoconsumida, o "impost 
al sol" que resulta injust , innecessari i discriminatori. 

Atès que el projecte de RD prohibeix que els consumidors acollits a tarifa regulada 
(Preu Voluntari del Petit Consumidor o bo social) puguin tenir una instal·lació 
d'autoconsum, la qual cosa impedeix que l'autoconsum es converteixi en una eina de 
lluita contra la pobresa energètica, un problema que afecta més de set milions de 
persones al nostre país i la solució hauria de ser prioritària per al Govern. 

Atès que el text del Projecte de Reial Decret viola flagrantment els principis de bon 
govern comunitaris (Llibre Blanc sobre la Governança Europea), que exigeixen als 
desenvolupaments normatius que garanteixin transparència, participació pública i 
rendiment de comptes, ja que la complexitat del text té el poder d’acomplexar i, amb 
això, dissuadir la ciutadania d'exercir el seu legítim dret. 

Atès que el Projecte de Reial decret d'autoconsum promet promoure però, en la 
realitat, fa inviable l'autoabastiment energètic i s'esforça a mantenir el control absolut 
de les grans empreses elèctriques sobre el sistema. 

Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels 
següents 

1) L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’adhereix a la campanya contra el decret 
d'autoconsum elèctric proposat pel govern central. 

2) L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’adreçarà al govern de l’Estat, demanant la 
retirada del projecte de Reial Decret i l'obertura d'un diàleg amb els sectors 
afectats, començant pels consumidors, a fi d'elaborar una nova proposta de Reial 
Decret que realment promogui l'autoconsum. 



3) L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú traslladarà els presents acords als promotors 
de la campanya.  

4) L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a difondre i donar suport a  la 
producció i l’autoconsum d’energies renovables com a mecanisme de mitigació 
(reducció d’emissions) del canvi climàtic. 


