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S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot 
presents), la següent Moció després d’haver-ne consensuat i introduït  unes petites 
esmenes:  
 
“El sistema energètic de Catalunya es troba en una situació de predomini del consum de 
combustibles fòssils, principals responsables, segons àmbits científics internacionals del canvi 
climàtic, 
L’autoconsum elèctric és un instrument clau a l’hora de crear un nou model energètic sostenible 
que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. L’autoconsum contribueix a reduir la 
dependència energètica de l’exterior –quelcom a tenir molt en compte en la construcció d’un 
nou estat- i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb el medi 
ambient si es generen d’energies renovables.  
D’altra banda, és una eina que, en mans de l’Administració Pública, pot ajudar a pal·liar la 
pobresa energètica, 
El municipi de Llagostera va aprovar l’Agenda 21 local en data 31 de juliol de 2003, en què, 
entre altres accions, destacaven les orientades a la implantació de les energies renovables i 
l’estalvi energètic a les llars, a través de bonificacions fiscals en les taxes de llicències 
urbanístiques i de control ambiental d’activitats en els casos d’aprofitament solar o d’energies 
renovables, 
Posteriorment, l’Ajuntament de Llagostera va aprovar, el 28 de març de 2012, l’adhesió al 
Pacte d’Alcaldes, una iniciativa de la Comissió Europea orientada directament a les autoritats 
locals i als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi climàtic. Entre els seus 
objectius, destaca la voluntat d’augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis 
públics, edificis residencials i el sector terciari i incrementar la producció local d’energia solar 
fotovoltaica en règim d’autoconsum en el sector terciari, 
Malgrat tot, l’Ajuntament de Llagostera no té cap ordenança solar tèrmica que reguli i determini 
l’aplicació de les voluntats suara expressades. A més, el POUM no contempla en cap article 
l’ordenació sobre l’aplicació dels diferents sistemes fotovoltaics, aplicant-se en el seu defecte, 
una normativa que afecta a altres elements estructurals, com les claraboies, 
L’aplicació d’una normativa que no està pensada per als sistemes de captació d’energia fa 
prevaler l’estètica per sobre de l’eficiència energètica, de tal manera que alguns sistemes de 
captació funcionen molt per sota de l’eficiència òptima, 
La necessitat d’una regulació que cerqui una major eficiència en el camp de les energies 
renovables és encara més peremptòria si considerem que en noves construccions 
l’administració obliga a instal·lar sistemes de captació solar, obligació que encareix la 
construcció, de vegades amb poc resultat pel que fa a l’eficiència energètica, 
El grup municipal d’Esquerra Republicana a Llagostera considera que cal ordenar els diferents 
sistemes de captació solar i d’energia eòlica i aplicar una normativa que tingui en compte dos 
paràmetres: 
L’eficiència i l’estètica.” 
 
S’acorda: 
 
Primer.-  L’Ajuntament de Llagostera, en el marc de l’aplicació dels compromisos derivats del 
Pacte d’Alcaldes, redactarà i aprovarà una ordenança d’ús de sistemes de producció local 
d’energia al municipi i de consum d’energia renovable. 
 
Segon.- L’ordenança que s’aprovi haurà de tenir en compte els marges de variabilitat per 
buscar l’optimització del sistema.” 
	


