MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL MANIFEST PER LA DEROGACIÓ DEL RD 900/2015 DE AUTOCONSUM
El autoconsum elèctric és un dret cívic i 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 -que en el cas de l'Estat espanyol és el
86% - i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient.
D'altra banda, incrementa l'eficiència energètica, millora la competitivitat de les empreses, crea
ocupació i fomenta l'economia local; a més, és una eina que, en mans de l'Administració Pública,
pot pal·liar la pobresa energètica. Molt més quan, a dia d'avui, no requereix de cap subvenció
pública per desenvolupar-se en el nostre país.
Per aquestes raons i per la necessitat de democratitzar l'energia, tal com recull la proposta d'Unió
Energètica de la Comissió Europea, qualsevol normativa reguladora de l'autoconsum hauria de
tenir com a principal objectiu afavorir-lo i, per tant, inspirar-se en les millors pràctiques disponibles
a nivell internacional.
Des de les administracions municipals, provincials i autonòmiques no hem ni podem romandre
aliens a aquest canvi. Les administracions públiques territorials són les més properes a la
ciutadania, i per això les primeres que han d'exercir un paper exemplaritzant i informatiu: són
gestores d'un enorme patrimoni que té uns costos creixents en matèria d'energia. Costos que, en
moltes ocasions, pateixen d'una gestió inadequada. Hi ha un gran potencial de generar estalvis
importants, que poden destinar a fins socials, especialment a la impulsió de mesures contra la
pobresa energètica. Per tant, hem d'utilitzar tots els recursos a la nostra disposició per garantir,
dins el marc de les nostres competències, una transició ordenada cap a un model energètic net i
sostenible.
Per tot això, el grup municipal de BADIA EN COMÚ proposa al ple es següents
ACORDS:
1. Instar a la derogació del Reial Decret 900/2015 de 9 d'octubre, pel qual s'estableix la
regulació de les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de
subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum
perquè sigui modificat íntegrament considerant les millors pràctiques disponibles
2. Instar a obrir un procés participatiu de redacció, amb la màxima urgència, d'una normativa
realment favorable al desenvolupament de l'autoconsum que permeti la societat en el seu
conjunt gaudir dels seus beneficis econòmics, ambientals i socials, tenint en compte les
consideracions dels diferents agents afectats per aquesta normativa.
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