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APORTACIONS DEL COL·LECTIU “CMES” A L’ESBORRANY “ME SURA 
DE GOVERN : TRANSICIÓ PER A LA SOBIRANIA ENERGÈTICA  DE DATA 
13 JULIOL 2016. 
 

Apartat 01.  Transició per a la sobirania energètic a. 
 

Quant al títol . 
Des del punt de vista de l’àmbit municipal d’aquest pla,  suggerim substituir el 
terme “sobirania energètica” per Transició a un model energètic 100% fonts 
renovables, atès que difícilment el municipi de Barcelona podrà aconseguir una 
sobirania energètica al 100% si tenim en compte la seva densitat de població i 
la quantitat d’economia productiva i de serveis generals de Catalunya que 
empara. 
 

Quant a conceptes pedagògics . 
Substituir les expressions “consums d’energia” per usos o necessitats d’energia 
(l’energia no es consumeix, solament s’utilitza). En tot cas, el terme consum té 
significat aplicat mai a l’energia si no  al consum de combustibles no renovables 
i el perd completament en un model fonts renovables. 
Tanmateix seria aconsellable canviar el terme “autoconsum” per en tot cas 
“autogeneració”. 
 

Apartat 02.  Governança de la Transició per a la so birania energètica. 
 

Quant a l’impuls mantingut de transformació del mod el energètic actual . 
Caldria assolir un acord polític de consens per poder mantenir l’esforç 
necessari que requerirà vèncer i reconduir les possibles resiliències del model 
fòssil actual vers la transició.  
  

Comentari intern CMES respecte de la proposta de crear una 
“comercialitzadora”. 
En si, la creació d’una comercialitzadora municipal  es pot considerar no 
adequada des del punt de vista que no aporta cap acció transformadora.  Però 
cal considerar que la contractació externa dels usos elèctrics municipals té que 
restar sotmès a “concurs públic” i per tant a facilitar els subministraments a 
l’oligopoli energètic, que fàcilment pot obtenir certificats d’energia verda i 
continuar amb el seu model fòssil i nuclear. La comercialització pròpia no 
necessita concurs públic i pot afavorir les inversions ciutadanes en parcs de 
generació renovable. 
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Apartat 03.  Funcions i Línies d’actuació 2016-2019 . 
 

Quant a la política tarifària . 
Recomanem evitar establir tarifes especials en cassos de necessitat. 
El sistema tarifari hauria de ser únic per a tothom sense matisacions de 
necessitat que puguin donar peu a abusos, picardies, mentides, i fins i tot 
possibles corrupcions i dificultats en el seu control objectiu. 
En tot cas fora millor establir línies de treball per tal de pal·liar la morositat 
mitjançant  mesures d’austeritat i eficiència fins els límits del subministrament 
elèctric bàsic, acompanyat d’un estudi paral·lel del conjunt de la resta de 
despeses de serveis bàsics com el gas, aigua  i de manera especial de les 
telecomunicacions. 
 

Quant a la Generació d’energia. 
La proposta de treball per agilitzar i simplificar els tràmits administratius de 
plantes d’autogeneració i injecció d’energia a la xarxa elèctrica i per tal que 
aquestes mesures esdevinguin efectives en el desenvolupament d’aquests 
iniciatives, tindrien que incorporar la tramitació i definició del “punt de connexió” 
amb l’empresa propietària i/o gestora de la xarxa. 
 

Comentari intern CMES. 
Quant a les possibilitats d’aprofitar les xarxes elèctriques, per exemple de 
l’enllumenat públic i d’altres pròpies dels ens municipals, cal tenir en compte 
que aquestes són possibles eines a poder utilitzar que caldrà estudiar 
detingudament quant a viabilitat i possibilitats tècniques i de normatives i 
reglamentacions. En tot cas correspondrien a un posterior pla d’accions  a 
desenvolupar a partir d’aquest primer document d’intencions. 
 

Apartat 04.  Pressupost i calendari accions a curt termini. 
 

Quant al pressupost . 
Considerem insuficient la dotació de 200.000 euros per les tasques de diagnosi 
i planificació que considerem tindrien que estar al voltant mínim de 1 milió 
d’euros en relació als 130,55  milions d’euros que es preveuen d’inversió. 
Altrament caldria preveure els mecanismes de dotació econòmica per poder 
donar continuïtat a les funcions previstes “d’observatori” de mesures i resultats 
de les accions que es vagin desenvolupant. 
 

Grup de treball de l’Àrea de Política Energètica del col·lectiu CMES. 
Barcelona, 20 de setembre de 2016 

 


