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APORTACIONS A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE BASES DE LA 
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I DE TRANSFORMACIÓ DE L’INSTITUT CATALÀ 

D’ENERGIA EN L’AGENCIA CATALANA D’ENERGIA 
 

1. SOBRE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA CATALANA.  
En la proposta d’avantprojecte, es barreja el concepte “administració pública 
catalana” amb referències a la Generalitat de Catalunya, al Govern o a 
l’administració local. Donem per bones les obligacions que s’incorporen a 
“administracions públiques catalanes” quan es refereixen a valors, conceptes 
estratègics, però no a obligacions concretes. En aquest cas, el de les obligacions 
concretes, s’haurà de respectar en qualsevol cas l’autonomia local. 

 
2. ARTICLE 2.  

Trobem a faltar referències a l’estratègia 2030 catalana. Tant les iniciatives 
promogudes a través del CADS com els compromisos del propi Parlament de 
Catalunya a través del Pla Nacional per a la implementació de l’agenda 2030 a 
Catalunya i l’Aliança Catalunya 2030. 
 

3. ARTICLE 5.  
Quant a les lletres f i t, som més del parer de parlar de coresponsabilització, i no 
de cooperació o implicació, especialment la lletra t), que es refereix 
específicament a l’administració local. 

 
4. ARTICLE 7.3. i ARTICLE 12. 

Caldria preveure el finançament d’aquestes previsions i d’altres que s’apunten 
en la Llei, ja que són noves obligacions per al món local, sense finançament 
específic. 

 
5. ARTICLE 10.2.  

Creiem que la referència a la coherència amb la fiscalitat energètica a escala 
global, n’hi ha prou respecte les propostes i directives europees. 

 
6. ARTICLE 11. 

La utilització del concepte “TERRITORI” en aquest article, i en general, en 
l’avantprojecte. Des de l’ACM defensem l’equilibri territorial i la igualtat 
d’oportunitats es visqui on es visqui de Catalunya. En alguns dels articles 
proposats sembla que es contraposi “territori” a algun concepte indeterminat. 
Caldria ser curosos i pensar en algun altre concepte més inclusiu, tipus “tot el 
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territori”, o senzillament parlar d’equilibri territorial, o donar per fet que 
qualsevol actuació passa a l’anomenat “territori”. 
 

7. ARTICLE 12.1.  
Aquest primer punt sembla més propi d’una reflexió de la futura Llei del Territori 
que de l’apartat de descarbonització en els edificis. A més, fer asseveracions 
genèriques d’aquest tipus no té present la necessària adaptació a l’asimetria del 
nostre país, encara que sigui a nivell conceptual i no normatiu.  
 

8. ARTICLE 15.1 lletra d). 
La referència a l’ús del tractor ens sembla fora de lloc. Un sector tan sofert i 
sovint poc valorat, que precisament és cabdal per l’equilibri i cohesió territorial i 
que ha d’impulsar i participar activament dels valors d’aquest avant-projecte, no 
pot rebre una referència com aquesta, que afirma que el sector primari del 
nostre país fa servir les eines de treball inapropiadament. 

 
9. ARTICLE 17.3.  

El món local comparteix l’objectiu d’aquest punt, l’energia com a factor de 
desenvolupament econòmic i la col·laboració  público-privada, per això, en línia 
del que hem apuntat en l’antecedent primer, o bé es fa una referència a les 
administracions públiques catalanes, o s’afegeix els ens locals. 

 
10. ARTICLE 23.  

Proposem que es faci un redactat en positiu, d’establir les condicions (o facilitar, 
promoure) per a la implantació de les energies renovables i d’estalvi i eficiència 
energètica. 

 
11. ARTICLE 25.2.  

En línia al que s’ha apuntat anteriorment, proposem afegir a les paraules de 
cooperació i coordinació, el concepte de coresponsabilització. D’igual manera, 
en el següent paràgraf del mateix article i punt, quan parla de la implicació del 
territori. 

 
12. ARTICLE 26.  

Proposem afegir en col·laboració amb els ens locals, a més dels agents 
econòmics, etc. 

 
13. ARTICLE 28.  

Cal incorporar els ens locals en l’elaboració dels plans territorials sectorials. 
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14. ARTICLES 32 i 33.  
Proposem la incorporació dels representants de les associacions municipalistes 
més representatives tant al Consell Assessor com a la Taula per a la Transició 
Energètica. 
 

15. ARTICLES 43 a 48.  
Afegir les actuacions conjuntament amb els ens locals, a part dels departaments 
competents, a l’hora de desenvolupar les estratègies sectorials.  

 
16. ARTICLE 51.B.  

després de “...altres entitats...” afegir “...especialment amb els ens locals”. 
 

17. ARTICLE 52.  
Afegir també en col·laboració amb els ens locals, en el primer paràgraf. 

 
18. ARTICLE 61. e).   

Afegir dos representants de les entitats més representatives del món local al 
Consell d’Administració de l’Agència. De manera similar a d’altres organismes 
com l’ACA, l’Agència de Residus, etc., cal garantir la sensibilitat del món local en 
els diferents òrgans de l’Agència. 

 
19. ARTICLE 67.  

D’igual manera al Consell Assessor, garantir la representació municipalista. 
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