
 

 

 

 

 

 

CONSULTA POPULAR 2022 
 

 

RESUM DE L’EXPOSICIÓ DEL PASSAT 13 DE FEBRER DE LES INVERSIONS PROPOSADES: 

● REPOSICIÓ CANONADES 

● COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL 
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Reposició de les canonades d’aigua i clavegueram al nucli antic 

● Inversió 

○ Cost pressupostat: 232.385,85€ 

○ Subvencions de la Generalitat: 221.305,11€ 

○ Inversió de l’Ajuntament: 11.080,74€ (4,77%) 

● Descripció 

○ Actualment es perd el 60% de l’aigua potable. Ho paguem a través de la 

facturació trimestral de cada comptador. 

○ L’ajuntament no s’ha d’endeutar per poder fer aquesta inversió. 

○ No hi ha cap cost afegit per als veïns i veïnes. No s’aplicaran contribucions 

especials. 

○ Es mirarà de soterrar els encreuaments dels serveis (llum, telefonia, fibra òptica, 

etc.) 

○ Millorar el paviment dels carrers. 

○ Previsiblement, les obres s’iniciaran el mes de setembre. 

 

Plànol dels carrers on és previst fer la reposició de canonades. 

En aquesta fase, només es reposaran les canonades dels carrers: Nou, Església, part del 

carrer de la Creu, Major, Bassa, part del carrer de Cinc Claus i Mar. 

Segons els informes de l’empresa Agbar, és en aquests carrers on hi ha més pèrdua d’aigua. 
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Comunitat Energètica Local (CEL) 

 

● Inversió 

○ Cost pressupostat: 61.145,80€ 

○ De moment, subvenció de la Diputació: 37.509,93€ 

○ Inversió de l’Ajuntament: 23.635,87€ (38,65%) 

 

● Descripció 

○ Una CEL és una entitat jurídica basada en una participació oberta i voluntària. 

○ La seva finalitat és proporcionar beneficis mediambientals, econòmics i socials i 

empoderar al consumidor.  

○ S’impulsa un procés de democratització de l’energia, amb la finalitat de 

dependre, cada cop menys, de la comercialització de les grans empreses 

distribuïdores d’energia. 

○ Es millora la conscienciació energètica i ambiental de la ciutadania, provocant 

un canvi en els patrons de consum dels ciutadans, incrementant l’interès en 

projectes energètics i la promoció en l’autosuficiència local.  

○ Els ciutadans de Viladamat accediran a l’energia incitant a crear una Comunitat 

Local d’Energia per part de l’Ajuntament, fomentant la producció d’energia 

renovable en l’àmbit local i el consum de recursos eficient. 

○ Les plaques fotovoltaiques estaran ubicades a la teulada del local social. 

○ De l’energia produïda, una part es destina al consum de les instal·lacions 

municipals i una altra part als usuaris que s’acullin a la Comunitat Energètica 

Local 

 

Teulada del local social amb les plaques fotovoltaiques. 
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Radi dins del qual es poden adherir els habitatges  

 

 

Condicions per acollir-s’hi: 

○ Els que estan dins d’un radi de 500 metres del local social. (Regulat per les 

autoritats mediambientals). 

○ Els habitatges que actualment no tinguin plaques fotovoltaiques.  

○ Inicialment, es preveuen uns 30 habitatges. En el cas que els sol·licitants siguin 

més, es tindrà en compte els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència. 

Es farà sorteig. 

○ Les autoritzacions s’han d’atorgar per un temps determinat. La normativa vigent 

específica que el màxim seran 4 anys, incloses les pròrrogues. 

○ Els veïns que participin en la CLE de Viladamat hauran d’abonar una taxa 

municipal anual, depenent de la potència: 500Wp o 1.000Wp.  

○ Representarà un estalvi anual per a la ciutadania en la seva facturació de 

consums d’energia elèctrica.  

 

  


