
         

1 
 

 

MOCIÓ DE JUNTS PER SANT CUGAT PER A LA GENERACIÓ D’ENERGIA RENOVABLE NETA PER A LA 

XARXA DE CÀRREGA DE MOBILITAT ELÈCTRICA DE SANT CUGAT 

 

Exposició de motius 

Atès que Sant Cugat és un dels termes municipals més extensos de Catalunya i compta amb espais urbans 

disponibles de ser usats per a instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

Atès que al setembre del 2021 aquest ple municipal va aprovar una moció institucional “MOCIÓ 

INSTITUCIONAL EN FAVOR D’INCREMENTAR LA INFRASTRUCTURA PÚBLICA i PRIVADA DE CÀRREGA DE 

VEHICLES ELÈCTRICS A SANT CUGAT” 

Atès que el març de 2022 aquest mateix ple municipal va aprovar també amb el suport de tots els grups una 

altra moció PER INSTAR L’ADOPCIÓ DE NOVES MESURES ENERGÈTIQUES PER LLUITAR CONTRA EL CANVI 

CLIMÀTIC que instava l’adopció de diverses mesures fiscals per al foment del comportament ambientalment 

responsable.  

Atès que entre els acords de la moció es considerava “Seguir impulsant els punts amb infraestructura de 

càrrega pública que puguin donar servei als diferents districtes de Sant Cugat i cobrir les necessitats de 

residents, empreses i visitants”. I també  “Establir un marc de col·laboració entre operadors públics i privats 

que permetin la implementació dels punts de càrrega VE a la nostra ciutat, en el marc de les conclusions del 

Pla Estratègic de de Mobilitat Elèctrica” 

Atès que iniciatives referents d’altres indrets com ara el mateix estat Francès que ha adoptat recentment 

una llei que obliga a qualsevol pàrquing exterior, sigui privat o públic, de més de 80 places ha de tenir una 

coberta amb panells solars. 

Atès que és una mesura que afecta essencialment ajuntaments i amos de grans supermercats i centres 

comercials, que són els que més pàrquings a cel obert tenen a França, amb sovint pàrquings de més de 150 

places. 

Atès que serveix com a exemple d’implementació d'un supermercat de Bretanya, on ha instal·lat 2.360 

panells solars, és a dir, 4.400 m², sobre les tres quartes parts de la superfície del seu aparcament li 

proporcionarà fins al 25% del consum d'energia. 

Atès que aquestes infraestructures permeten, la càrrega de cotxes elèctrics. Recordem que si a partir del 

2035, només es podran vendre cotxes elèctrics, cal buscar fonts d'energia alternatives. 

Atès que per complir els objectius climàtics i mediambientals als que des de les diferents administracions 

europees, nacionals i locals s’han compromès, el transport ha de ser descarbonitzat. 

Atès que molts dels grans grups fabricants de vehicles ja han anunciat que es plantegen no produir motors 

de combustió a partir del 2025, i que els cotxes electrificats, per primera vegada, es venen més que els dièsel 

a Europa.  
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Atès que actualment Sant Cugat del Vallès és el tercer municipi amb més vehicles elèctrics de Catalunya, 

seguit de Sabadell i Terrassa i en el que percentualment creix a més bon ritme. 

Atès que la implantació de punts de recàrrega pot esdevenir un important motor econòmic per a la nostra 

ciutat, per a les activitats minoristes i industrials com d’altres activitats relacionades.  

Atès que Sant Cugat del Vallès tot i que ha fet un esforç en aquest sentit els darrers anys, i és una ciutat 

capdavantera a Catalunya amb densitat d’estacions de càrrega, es troba a la menys del 50% de punts actius 

respecte d’altres ciutats europees similars.  

Atès que tot i que la ciutadania estaria interessada a adquirir un vehicle elèctric, però la manca 

d’infraestructura bàsica de càrrega, tant a l’entorn urbà com per a viatges entre poblacions, els fa desistir-hi. 

De fet, establir una xarxa de càrrega europea és una de les prioritats de la UE d’aquests pròxims anys.   

 

Per tot l’exposat, proposem al ple municipal l’assumpció dels següents  

 

ACORDS 

 

Primer: Encarregar estudi i disseny per a establir un projecte pilot d’instal·lació de càrrega per a VE que sigui 

proveïda per energia 100% fotovoltaica de càrrega gratuïta (o low cost?) per a residents/empreses i comerços 

i / o visitants de llarga estada.  

Segon: Encarregar estudi d’ubicacions estratègiques on aquesta experiència pugui ser replicada en altres 

espais oberts, amb la intenció de generar una xarxa municipal de generació de càrrega neta de Sant Cugat. 

Tercer: En el marc dels acords adoptats a la mencionada moció del mes de març, instar el govern a formular 

i presentar una proposta concreta de modificació de les ordenances que s’hi mencionen. 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 23 de novembre de 2022 

 


