
PROPOSTA D’ACORD PER LA PROMOCIÓ DE COMUNITATS D’AUTOCONSUM
D’ENERGIA SOLAR A EDIFICIS MUNICIPALS I ALTRES ACTUACIONS EN

MATÈRIA ENERGÈTICA

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4
i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al
proper ple la següent proposta d'acord

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El consum descontrolat, els processos productius convencionals i les diferents activitats
que realitzem han portat al planeta a un estat crític. És de la necessitat de salvar la Terra
on sorgeix la transició energètica. En aquest sentit, és imprescindible aplicar les noves
formes de generació d'energia derivades de les fonts renovables.

L'energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que
contribuirà significativament al desenvolupament d'aquest nou model, en termes
d'incrementar l'eficiència energètica i facilitar la integració d'energies renovables en el
sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l'alta dependència
energètica de les Illes Balears i, en darrer lloc però no menys important, democratitzar el
model energètic.

Aquesta transició energètica també ha de ser justa i no deixar ningú enrere. L'elevat preu
de l'electricitat s'ha convertit en un problema estructural que arrossega l'Estat espanyol
des de fa dècades i que afecta milions de famílies, així com també al teixit empresarial
del país. A pesar que el problema ve des de lluny i té múltiples causes, aquest estiu hem
assistit a una escalada de preus sense precedents, aconseguint un màxim històric de
140€/MWh, molt per damunt fins i tot de l'anterior màxim de 105€/MWh del mes de
gener, en aquest cas a causa dels efectes del temporal Filomena. Amb data 16 de
setembre s'aconsegueix un nou màxim històric amb 188€ el megawatt hora.

L'accés als serveis d'energia és una condició prèvia a l'assoliment de diversos drets, com
el dret a un habitatge digne, el dret a una alimentació adequada, el dret a l'educació o el
dret a la salut. Així doncs, és imprescindible avançar en el reconeixement de l'energia
com a dret bàsic per a una vida digna, i en el desenvolupament de mesures que en
garanteixin l'accés de forma universal.
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Per fer front a aquest repte, el Govern de les Illes Balears a través de l'Institut Balear de
l'Energia, començarà a vendre els primers quilowatts (kW) renovables a preu de cost.
Amb aquesta actuació es pretén fer els primers passos en l'abaratiment del preu de la
llum i la distribució d'energia sota criteris socials i econòmics per a anar convertint-la en
un nou nínxol d'oportunitats laborals i, fins i tot, en motor econòmic per a la Comunitat
Autònoma.

Aquesta actuació es basa en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a edificis, de
titularitat pública, amb les quals se subministrarà energia verda i a preu de cost a famílies
vulnerables, a pimes i al mateix edifici, en règim d'autoconsum a partir de l'any 2022.

Durant l'any 2021, l'IBE ha invertit 750.000 euros en sis projectes d'autoconsum
compartit d'energia solar fotovoltaica, de dimensions mitjanes, que produiran un total de
460 kW. S'instal·laran sobre cobertes de centres educatius, aparcaments o solars, i
oferirà un consum energètic compartit a preu de cost en un radi de 500 metres de la
instal·lació, sense necessitat de pagar cap peatge. En aquest sentit, cada instal·lació
subministrarà electricitat a unes cinquanta famílies que, en col·laboració amb els
ajuntaments i els serveis socials, seran seleccionades en funció de la seva vulnerabilitat.

Per a 2022 es preveu d'inici augmentar la inversió a 2.800.000 euros i instal·lar una
trentena més d'autoconsums compartits.

L'IBE, a més, signarà amb cada un dels ajuntaments convenis de col·laboració a través
dels quals se cedirà l'ús dels espais per a la instal·lació de les plaques solars
fotovoltaiques i es garantirà el subministrament d'una part del consum a instal·lacions
municipals. Posteriorment, s'obrirà un procediment públic d'inscripció perquè particulars i
empreses dels voltants de la instal·lació puguin començar a consumir aquesta electricitat
en horari de producció solar i a preu de cost (aproximadament la meitat del preu mitjà de
mercat), la qual cosa representarà un estalvi directe en la factura d'aquests usuaris.

Aquest programa, que s'inicia aquest any 2021, té l'objectiu d'expandir-se en els anys
vinents i arribar al màxim de municipis possibles. De fet, l'IBE reinvertirà el retorn
econòmic d'aquestes instal·lacions per impulsar nous projectes d'autoconsum compartit
a totes les Illes Balears.

Però no ens hem de centrar únicament en les instal·lacions de plaques solars, molts dels
nostres edificis públics no han tingut cap intervenció des de la seva construcció i no
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compleixen amb l’eficiència energètica que requereixen, estem parlant, sobretot, dels
centres escolars. Aquests edificis necessiten inversions per millorar l’envolupament
tèrmic, inversions per millorar l’eficiència de lluminàries… En definitiva, intervencions per
l’estalvi i l'eficiència energètica.

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si
escau, adopció de la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. L'Ajuntament de Santa Eulària posarà a disposició de l'Institut Balear de l'Energia els
diferents edificis públics municipals per a la determinació dels que siguin més adequats
per acollir projectes de comunitats d'autoconsum d'energia solar.

2. L'Ajuntament de Santa Eulària posarà a disposició de l'Institut Balear de l'Energia els
diferents centres públics escolars municipals per fer un diagnòstic i fer les intervencions
més convenients en matèria d’estalvi i eficiència energètica.

A Santa Eulària des Riu, 20 de setembre del 2021

Signatura:

Òscar Evaristo Rodríguez Aller
Portaveu del Grup Municipal Unides Podem
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