
MOCIÓ PRESENTADA PER LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PEL 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA A L’AJUNTAMENT SOTA CRITERIS DE SOBIRANIA 
ENERGÈTICA  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Els ajuntaments i tots els seus equipaments son usuaris d'energia i s'abasteixen de 
diferents fonts.  El seu paper en quin tipus d'energia i com l'utilitza és exemplaritzant de 
cara al model energètic de futur. 

El model energètic actual  basat, principalment, en l’extracció i combustió de recursos 
fòssils (petroli, gas, urani i carbó), s’ha demostrat a la vegada insostenible -degut a la no 
renovabilitat dels recursos que utilitza- i generador de forts impactes, tant al medi (ex: el 
canvi climàtic) com a les persones.
 
Alhora l’energia 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. La crisi econòmica 
que estem vivint, propiciada en bona part pel propi esgotament dels recursos fòssils, ha 
visibilitzat els impactes sobre les persones que té aquesta concepció de l’energia, 
abocant, només a Catalunya, a més del 13% de la població a viure en situació de pobresa 
energètica. 

Els criteris de benefici econòmic expliquen com és que vivim en un territori amb gran 
potencial d’aprofitament de fonts energètiques renovables i, en canvi som un país 
depenent energèticament. A més aquest recursos llunyans sovint deixen una empremta 
de contaminació, degradació ambiental, explotació laboral, violència i pobresa als països 
exportadors. 

Avui vivim una nova fase irreversible en la que l’encariment dels recursos fòssils i les 
noves tendències d’especulació sobre el territori en el context de la crisi financera, 
promouen l’extracció de les últimes reserves disponibles, amb noves tècniques d’extracció 
com ara el fracking. Projectes que no responen a demandes ciutadanes ni tampoc hi 
revertiran positivament.  

Per la seva banda, en el model de desenvolupament de creixement infinit i energia 
“barata”, la variable de la sostenibilitat ha tingut un paper residual. S'han promogut 
polítiques totalment contradictòries des d’una òptica d’estalvi i eficiència energètica. 
Actualment les administracions properes no tenim capacitat de control ni decisió sobre els 
mitjans de producció energètics: enlloc de ser capaços de decidir què, com, quan i per a 
què volem utilitzar l’energia, a dia d’avui som mers clients de serveis energètics. Creiem 
que és no només necessari sinó imperatiu treballar per superar des de tots els àmbits, el 
local inclòs, la situació actual.  

Cal apostar per un canvi profund basat en els criteris de democràcia, control social dels 
mitjans de producció, sostenibilitat, decreixement energètic, arrelament al territori i 
descentralització. 



 
En definitiva, apostem per caminar cap a una sobirania energètica, concepte que ha 
promogut la Xarxa per la Sobirania Energètica i molts moviments ecologistes a casa 
nostra. Una sobirania que integra tots els elements anteriors, com a únic camí possible 
per a avançar cap a la plena igualtat, respecte als drets humans i harmonia amb el medi.
 
Per això proposem els següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Com a un dels primers passos, des de l'àmbit de l’Ajuntament, que els 
contractes elèctrics, sota viabilitat econòmica i jurídica, es facin amb comercialitzadores i 
productores d'energia sota els següents criteris:
- Que comercialitzin i/o produeixin electricitat verda, segons els certificats de garantia 
d’origen (CNMC).
- Que impulsin un canvi de model energètic actual per aconseguir un modelo 100% 
renovable.
- Que donin suport a l'auto-producció elèctrica.
- Que gestionin l'energia des dels criteris del be comú i per tant sense anim de lucre.
- Que tinguin un compromís clar per la transparència, la participació i el foment de la 
formació. 
- Que tinguin el domicili fiscal als Països Catalans.
 
SEGON. Que l'Ajuntament sensibilitzi a la ciutadania en la necessitat d'un canvi de model 
en els termes que s'expressen aquí de sobirania energètica.

TERCER. Que és comuniqui l'aprovació d'aquesta moció a l’ens que licita els contractes 
elèctrics, en l'actual cas, a la Associació Catalana de Municipis i al Consell Comarcal 
d’Osona.


