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Introducció
Els darrers mesos han succeït diversos esdeveniments mundials que han tingut un fort
impacte a la vida de la ciutadania. El passat 24 de febrer Rússia va iniciar una guerra, que
encara continua, contra Ucraïna que ha provocat una crisi humanitària sense precedents
a Europa des de la II Guerra Mundial, així com també un augment dels preus de l’energia
i de la cistella de la compra. L’IPC se situa en 9% el que té un fort impacte a les economies
de les famílies, en especial a les més modestes.
Des del Govern d’Espanya s’han posat en marxa un conjunt d’accions i mesures per
poder fer front als efectes generats per la guerra i l’augment de l’IPC, mesures sempre
encaminades a protegir i donar suport a les famílies més vulnerables com la bonificació
de transport públic, ajudes econòmiques, beques, revaloració de l’Ingrés Mínim Vital,
entre moltes d’altres.
Des del Govern de la Generalitat també s’ha posat en marxa un seguit de mesures,
també per fer front a la crisi energètica i l’augment de preus.
L’Ajuntament de Mollet del Vallès, com a administració més propera a la ciutadania i
amb una especial sensibilitat envers els seus conciutadans, també ha dissenyat un
paquet de mesures per ajudar a les famílies i al comerç local a fer front a l’augment de
preus dins de les seves responsabilitats i competències.
El nostre municipi té una bona i completa xarxa social que es vol enfortir per poder estar
preparats per donar resposta a totes aquelles situacions que se’n puguin derivar de la
situació actual, per evitar una possible cronificació de la pobresa, donar suport a les
famílies més vulnerables i donar solucions a aquells nous casos que puguin aparèixer per
tal de fer una ciutat més acollidora, integradora i solidària. Les mesures plantejades en
aquest document són noves i extraordinàries, i se sumen als incentius, ajuts i
bonificacions que ja disposa l’Ajuntament com la tarifació social de les Escoles Bressol
Municipals, ajudes de menjador, bonificacions a serveis culturals, esportius i d’oci o a
les bonificacions en funció de la renda d’aigua i residus, entre moltes d’altres. A tall
d’exemple, en els 3 primers trimestres de l’any 2022 s’ha atorgat 2,6 milions d’euros en
bonificacions, superant ja les bonificacions atorgades durant tot l’any 2021.
L’Ajuntament fa anys que porta a terme accions que permeten, no només un estalvi
energètic a la ciutat, si no també fer de Mollet una ciutat compromesa en la lluita contra
l’emergència climàtica. Properament, la creació de 8 grans centres de producció
fotovoltaica ubicats a les cobertes d’edificis municipals que també donaran cobertura al
seu voltant en un radi de 500 metres, i faran que tots els equipaments municipals
funcionin amb energia solar el 2023. També, el canvi progressiu de llum de l’enllumenat
públic i dels equipaments municipals a LEDs, fan que la ciutat sigui més eficient i més
sostenible.
El paquet de mesures consta de dues línies principals: mesures destinades a les famílies
i d’altres al comerç local i PIMES.
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Paquet de mesures per a les Famílies
-

Contenció fiscal: congelació generalitzada dels tipus d’impostos, taxes i preus
públics municipals.

-

Es consoliden i amplien les bonificacions i tarifacions socials per renda:
o Creació de bonificacions adaptades a situacions econòmiques i socials
d’excepcionalitat, fruit de situacions sobrevingudes com un ERTO o un
canvi substancial en la situació socioeconòmica d’una família. Aquestes
bonificacions ens permetran ser més àgils i flexibles a l’hora d’atorgar
ajudes a famílies en situacions d’emergència social.
o Es mantenen totes les bonificacions i tarifacions socials que ja existien
fins a aquest moment.
o Compromís de treballar la tarifació social a l’Escola Municipal de Música
i Dansa, amb l’objectiu que sigui efectiva pel proper curs 2023-2024.

-

S’amplien els serveis que actualment ofereix l’Oficina de Rehabilitació Energètica
Municipal:
o Assessorament a les famílies per entendre la factura de la llum.
o Assessorament individualitzat sobre accions concretes a realitzar per tal
de reduir la factura energètica a les llars (estudi de la potència
contractada, gestió del canvi, entre d’altres).
o Informació sobre bonificacions, ajudes i subvencions municipals.
o Informació sobre ajudes i subvencions supramunicipals per a la
instal·lació d’energies renovables.

-

Augment dels recursos econòmics destinats al programa Mollet amb Energia per
tal de poder ampliar fins a 100 auditories energètiques anuals. Aquestes
auditories van destinades a assessorar a persones grans per fer accions que els
facin estalviar a la factura de la llum.
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-

Augment d’un mínim del 50% de la dotació de recursos destinats a pobresa
energètica per poder ajudar a fer front al pagament de rebuts d’energia a les
famílies més vulnerables.

-

Durant el 2023, 120 famílies energèticament vulnerables es beneficiaran de
l’excedent d’energia provinent de les instal·lacions de plaques fotovoltaiques en
equipaments municipals dins el programa Mollet Solar. Aquesta mesura ajudarà
a les famílies a reduir la seva factura energètica.

-

Es manté el Pla individualitzat per ajornaments o fraccionaments dels tributs
municipals, sense recàrrec per aquelles persones que ho necessitin.

-

Compromís d’analitzar trimestralment amb les entitats del tercer sector que
disposen dels recursos necessaris per abordar les situacions de vulnerabilitat de
les famílies que atenen.

-

Organització de tallers i xerrades destinats a fomentar i ajudar en l’aplicació de
mesures d’estalvi energètic a llars.

-

Formació de voluntariat “Agents Energètics” de les entitats del tercer sector
perquè puguin promoure l’estalvi energètic entre les persones que atenen.
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Paquet de mesures per al Comerç local i PIMES
-

Creació d’una nova línia d’ajuts econòmics per al comerç local, per ajudar als
establiments comercials i de serveis a complir amb el tancament automàtic i
donar compliment al Decret Energètic del Govern de l’Estat.
o Finançament de màxim el 50% de la despesa i fins a 1.000€ amb una
dotació de crèdit inicial per aquests ajuts de 50.000€.
o Es mantenen bonificacions de fins al 95% en l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres per a obres que millorin l’eficiència energètica i en
la taxa de llicències urbanístiques per a construccions, instal·lacions o obres
que promoguin l´aprofitament d´energies.1

-

S’amplien els serveis que actualment ofereix l’Oficina de Rehabilitació Energètica
Municipal al comerç i serveis i a les PIMES locals:
o Assessorament als petits comerços i serveis per entendre i aplicar la
normativa energètica.
o Assessorament individualitzat sobre accions concretes a realitzar per tal
de reduir la factura energètica als comerços (estudi de la potència
contractada, mesures d’eficiència energètica, entre d’altres).
o Informació sobre bonificacions, ajudes i subvencions municipals.
o Informació sobre ajudes i subvencions supramunicipals per a la
instal·lació d’energies renovables.

1

-

Nova línia de recursos econòmics per a poder realitzar fins a un màxim de 100
auditories energètiques destinades a assessorar comerços i serveis.

-

Organització de tallers i xerrades destinats a fomentar i ajudar en l’aplicació de
mesures d’estalvi energètic a comerços, serveis i PIMES.

-

Impulsar amb el Consell Econòmic i Social, integrat per l’Ajuntament, sindicats,
l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès i PIMEC, noves mesures dirigides a
mitigar els efectes de l’increment de preus de l’energia, les matèries primeres,
el transport i l’increment de tipus d’interès.

Per a l’aplicació de beneficis fiscals cal remetre’s a les condicions que es detallen en el document
d’Ordenances Fiscals i de Preus Públics de l’any en curs.

