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El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 20/12/2018, primera 
convocatòria, ha pres, entre d’altres i amb els vots favorables dels grups ERC, PDeCAT i CUP, el 
vot en contra del grup PP, i a proposta del grup CUP, el següent acord, a reserva de l’aprovació 
definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP CUP PER AL FOMENT DE LA SOBIRANIA I LA SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA 
DE LA VILA D’ARENYS DE MUNT. 
 
Un dels principals reptes de l’actuació municipal el trobem en el camp de la sobirania i la 
sostenibilitat energètica. 
 
Vivim en un model econòmic que allunya la ciutadania de la presa de decisions sobre un dels 
elements bàsics que afecta i condiciona les nostres vides quotidianes: l'energia. 
 
L'energia, vector que satisfà les necessitats més indispensables, ha esdevingut un recurs 
mercantilitzat i el seu accés no es basa en criteris d’equitat i justícia social i ambiental sinó en 
criteris lucratius, d'acord amb els interessos de les grans empreses energètiques que 
conformen l'oligopoli energètic espanyol. 
 
Hem d’entendre la sobirania energètica com el dret de la ciutadania, les comunitats i els 
pobles a prendre les seves pròpies decisions respecte la generació, distribució i consum 
d’energia. En el terreny municipal, considerem que una de les actuacions de més urgència és 
la minimització de la petjada ecològica de la vila d’Arenys de Munt. 
 
Amb el constant augment de les emissions de CO₂ ja fa anys que es posa de manifest la 
necessitat de regular i promoure l’eficiència energètica dels edificis, independentment de la 
seva situació, titularitat, ús, nivell de protecció i estat de conservació. 
 
Les males pràctiques constructives de les últimes dècades –que obviaven l’aïllament tèrmic i 
no estaven dissenyats per aprofitar els recursos naturals– , l’adopció de criteris que redueixin 
l'impacte ambiental i l’abús dels preus que imposen les grans empreses subministradores –
una de les principals causes de la pobresa energètica– són motius de prou pes com per 
prendre mesures enfocades a redirigir el consum energètic cap a un model sostenible i 
accessible per a tothom. 
 
Hem de fomentar la sensibilització de la societat per aplicar mesures restrictives al 
malbaratament energètic i hem de lluitar per aconseguir un consum energètic nul. 
 
L’aplicació de polítiques energètiques municipals que incentivin l’autogestió dels recursos 
energètics és una de les bases per acabar amb la pobresa energètica, la mercantilització i 
l’exhauriment dels recursos naturals. 
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És per això que és fonamental un control municipal del consum energètic dels edificis públics 
per vetllar per un correcte aprofitament dels recursos. 
 
Actualment, el marc normatiu nacional i internacional que regula les mesures per a assolir 
l’eficiència energètica és molt extens, independentment de les qüestions referents al 
reconeixement de la legalitat legítima del marc dels Països Catalans, coincidim en el fet de 
promocionar qualsevol mesura que fomenti la penalització del consum desmesurat i el 
foment de la conscienciació energètica. 
 
Hem de ser valents en l’adopció de mesures des del municipi per a la lluita contra el canvi 
climàtic i per erradicar la pobresa energètica. 
 
Malgrat que les exigències als edificis de nova planta són prou raonables i severes, la major 
part de la producció d'energia segueix depenent de la relació consum i demanda energètica 
del parc d’edificis existents. 
 
És per això, que valorem que una auditoria energètica és l'eina necessària per a assentar una 
base informativa que permeti extreure dades que serveixin per a tenir una radiografia del 
consum actual dels edificis municipals. 
 
Aquest anàlisis ha de ser el punt de partida per a definir les actuacions necessàries per a la 
reducció del consum energètic i la potencialització de les energies renovables. 
 
La certificació energètica del parc d'edificis municipals existents, a més a més de ser 
obligatòria, permet configurar una idea de l'estat de consum dels nostres edificis. 
Es tracta d'una mesura d'autocontrol i autoanàlisi. Sense aquesta informació empírica resulta 
impossible tenir una idea del funcionament energètic dels edificis i, per tant, reduir el seu 
consum. 
 
és per això que proposem un seguit de mesures per tal que Arenys de Munt promocioni i 
fomenti la conscienciació del consum energètic nul i per a què s’iniciï un procés d'auditoria 
energètica que aporti tota la informació necessària per avançar en aquest aspecte. 
 
És per tots els motius exposats que des del Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Instar l’elaboració de la certificació d’eficiència energètica dels edificis existents de 
titularitat pública municipal, independentment de la seva obligatorietat, antiguitat i nivell de 
protecció arquitectònica, de l'estat de conservació i de l’ús. L’etiqueta de la qualificació 
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energètica, una vegada es tingui, es mostrarà en cada un dels edificis en un lloc visible, 
preferiblement als accessos. 
 
Segon.- Posteriorment, es realitzarà una auditoria energètica, basada en la informació de les 
certificacions energètiques dutes a terme i descrites al punt 1, per tal de tenir una valoració 
global del comportament energètic de tots els edificis municipals sense excepció. Aquesta 
informació es penjarà al portal web de l’Ajuntament i serà de fàcil accés públic per a tots els 
veïns d’Arenys de Munt. 
 
Tercer.- Elaborar un pla d’acció que permeti conèixer les mesures òptimes a adoptar per tal de 
reduir el consum energètic del parc d'edificis públics auditats. Aquest pla d’acció inclourà una 
valoració econòmica de les intervencions per a les rehabilitacions energètiques a dur a terme, 
així com un estudi d’amortització i una planificació de les intervencions a realitzar. 
 
Quart.- Adoptar el Manual de bones pràctiques per a la millora de l’eficiència energètica dels 
edificis municipals de la Diputació de Barcelona–document annex a aquesta moció- . Aquest 
manual serà d’aplicació tant per a edificis de nova construcció com per a edificis existents. 
 
Cinquè.- Crear, per poder dur a terme els acords 1, 2 i 3 d’aquesta moció, les aplicacions 
pressupostàries necessàries.” 


