
MOCIÓ  QUE  PRESENTA EL  GRUP  MUNICIPAL D’ERC-AVANCEM-AM  AL PLE  DE
L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS PER A L’IMPLANTACIÓ DE VEHICLES D’ENERGIES
ALTERNATIVES A RIUDOMS

Les millores tecnològiques dels darrers anys han permès que els vehicles propulsats amb
energies alternatives als combustibles fòssils siguin ja una realitat i comencin a ser una
seria opció a l’hora d’adquirir un vehicle, ja sigui a nivell particular, industrial o comercial.

Aquests  tipus  de  vehicles,  a  més  a  més  de  reduir  la  dependència  dels  productes
petrolífers,  contribueixen  a  la  reducció  d’emissions  de  CO2  i  d’altres  emissions
contaminants  i  d’efecte  hivernacle,  amb la  consegüent  millora  de la  qualitat  de  l’aire.
També cal destacar que disminueixen la contaminació acústica i afavoreixen el consum
d’energies de fonts renovables. En aquest sentit, el vehicle elèctric s’està convertint en
una eina  eficaç  que permet  la  possibilitat  de  controlar  les  emissions de CO2 i  altres
contaminants produïts per l’activitat del transport.

L’Ajuntament de Riudoms ha aprovat recentment el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
(PAES), es a dir, la política energètica local a seguir els propers anys. Entre les línies
estratègiques d’aquest informe hi trobem:

- la de l’eficiència energètica, que inclou la “substitució de vehicles municipals per altres
més  eficients  en  emissions”  (codi  A41/B47/20  del  PAES),  on  es  destaca  que  “amb
aquesta mesura es proposa la substitució progressiva dels vehicles de propietat municipal
per vehicles de baixes emissions, prioritzant la substitució dels vehicles més contaminants
o que es trobin a finals de la seva vida útil”.

- la de mobilitat,  que inclou la  “instal·lació de punts de subministrament elèctric per a
vehicles”  (codi  A42/B45/24 del  PAES),  on  indica  que  “l’Ajuntament  de  Riudoms te  la
intenció  d’instal·lar  dos  punts  de  recàrrega  per  a  vehicles  elèctrics  al  municipi.  Amb
aquesta mesura es pretén promoure l’adquisició progressiva d’aquest tipus de vehicles
entre  la  població,  reduint  així  les  emissions  de  CO2  associades  al  transport  privat
municipal”.

El Govern Espanyol, amb el Real Decret 1078/2015, de 27 de novembre de 2015, va
crear el “Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA)
per a l’any 2016, que forma part de la “Estrategia de Impulso del Vehiculo con Energias
Alternativas  (VEA)  en Espanya  2014-2020”  i  regula  la  concessió  directa  d’ajudes  per
l’adquisició de vehicles d’energies alternatives i la implantació de punts de recàrrega de
vehicles elèctrics.

Per tots aquests motius, el grup d’ERC-Avancem-AM l’Ajuntament de Riudoms proposa
l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer.  Que els serveis tècnics de l’Ajuntament de Riudoms prepari  un informe sobre
l’estat de la flota de vehicles de propietat municipal i,  tenint en compte l’amortització i
l’estat en que es troben els vehicles, un pla de substitució dels vehicles fins a l’any 2020.

Segon. Valorar, si es donen les circumstàncies de l’apartat primer, la substitució d’algun
dels vehicles de la flota, per tal d’aprofitar l’ajut del Plan MOVEA, si encara hi ha fons
disponibles.



Tercer.  Estudiar  la  possibilitat  d’instal·lar  els  dos  punts  de  recàrrega  per  a  vehicles
elèctrics per tal d’aprofitar l’ajut del Plan MOVEA, si encara hi ha fons disponibles.

Quart. Realitzar l’estudi i l’informe amb caràcter d’urgència per tal de poder preparar la
documentació i presentar les sol·licituds d’ajut del Plan MOVEA dintre dels terminis que
indica el Real Decret 1078/2015, de 27 de novembre de 2015.

Cinquè. En el cas de no poder-se tramitar la documentació dins dels terminis estipulats
pel Real Decret 1078/2015, de 27 de novembre de 2015, tenir present, en l’elaboració del
pressupost municipal per l’any 2017, la inclusió de partides pressupostàries per tal  de
promoure l’ús de vehicles amb energies alternatives i la instal·lació de punts de recàrrega
per a vehicles elèctrics.

Riudoms, 29 d’agost de 2016
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