
Hola, 

 

En resposta a la vostra instància, de data 7 d’octubre de 2011, en la qual demanàveu 

informació respecte a la moció que, en contra de la prolongació de la llicència de funcionament 

de la central nuclear d’Ascó, va presentar el nostre grup el passat mes d’octubre al Ple de 

l’Ajuntament del Masnou, us adjuntem alguns documents que intenten respondre a la vostra 

demanda. 

Pel que fa referència a les tècniques d’aprofitament d’energia actuals que existeixen, entenem 

que alternatives, i sobre quines es podrien aplicar al nostre municipi us informem que, en la 

nostra opinió, al Masnou només es poden desenvolupar actuacions adreçades a impulsar l’ús 

de l’energia solar tèrmica i de l’energia solar fotovoltaica. 

En quant a en quina mesura es podrien aplicar aquestes actuacions, us informo que el govern 

format per PSC, ICV-EUiA i ERC va aprovar, l’any 2005, una ordenança sobre la utilització de 

l’energia solar amb l’objectiu de regular la incorporació obligatòria de sistemes de captació i 

utilització d'energia solar activa de baixa temperatura per a la producció d'aigua calenta i 

escalfament de piscines als edificis i construccions situats al terme municipal del Masnou. 

(Adjuntem l’ordenança). 

A més, des de l’any 2004, el mateix govern va aprovar l’establiment de bonificacions d’un 60% 

en l’import de la quota de l’impost sobre construccions i obres per la realització d’obres que 

fomentin l’estalvi energètic i/o la utilització d’energies renovables, tant en les instal·lacions de 

sistemes d’escalfament solar d’aigua com de producció d’energia elèctrica, per a l’autoconsum. 

També existeixen bonificacions a l’IAE i a l’IBI per actuacions que potenciïn la utilització i 

producció d'energia pertanyent d'instal·lacions per aprofitament d'energia renovable. 

Per últim, el govern format per PSC i ICV-EUiA va instal·lar plaques a les teulades de tres 

edificis municipals per a la producció d’energia solar fotovoltaica. 

Al nostre entendre, són aquestes accions les que cal continuar impulsant perquè, a nivell local, 

la utilització de les energies renovables sigui cada vegada més important. 

 

Màxim Fàbregas i Añaños 

Portaveu Grup Municipal ICV-EUiA  

Ajuntament del Masnou 

 

El Masnou, 30 d’octubre de 2011 


