Consulta pública sobre la Llei de Llei de Transició Energètica de
Catalunya i de la transformació de l’Institut Català d’Energia en
l’Agència Catalana d’Energia.
Resum de la participació d’entitats.
El 16 de desembre de 2019 es va iniciar la fase de Consulta Pública Prèvia per
a l’elaboració de l’Avantprojecte de la Llei de Transició Energètica de Catalunya
i de la transformació de l’Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana
d’Energia.
Aquest procés, tenia l’objectiu de posar en coneixement de la ciutadania i
entitats, la voluntat d’elaborar una llei que fixés els principis legislatius de la
política energètica catalana necessària per a dur a terme la transició energètica
de Catalunya, desenvolupant les bases aprovades en el Pacte Nacional per a
la Transició Energètica de Catalunya, definint els eixos i les estratègies
necessàries per a complir aquests objectius i també la Governança d'aquesta
transició. També es pretenia consultar sobre la necessitat o no d’elaborar
aquesta llei i l’estratègia i els principals eixos que havia de desenvolupar la
mateixa.
En aquest sentit, es pretenia recopilar les propostes i aportacions de la
ciutadania, entitats, associacions, i tots els actors que estiguessin interessats,
respecte a la definició d'estratègies que facin possible desenvolupar un nou
model energètic basat en la neutralitat carbònica en l'horitzó 2050.
El Portal Participa Gencat va recollir 89 aportacions, de les quals 39
corresponien a ciutadania i 50 a entitats. En aquesta mateixa plataforma
s’informava de la Bústia del Pacte Nacional d’Energia com a alternativa per
aportar contribucions a la proposta d’Avantprojecte de Llei de Transició
Energètica de Catalunya i de transformació de l’Institut Català d’Energia en
l’Agència Catalana d’Energia, per a les entitats, associacions, empreses, etc.,
que formessin part de la Taula d’Entitats del Pacte Nacional o del Consell
Assessor de l’ICAEN. Per aquesta altra via, es van rebre un total de 335
aportacions corresponents a 28 entitats.
De les 335 aportacions, 126 han estat acceptades i incorporades en el redactat
de la llei, 47 han estat parcialment incorporades i 22 ja es consideraven
recollides i expressades en els eixos proposats per l’avantprojecte de llei. Les
140 restants han estat rebutjades, la majoria per no ajustar-se a l’objectiu
principal o àmbit de la llei o per proposar aspectes concrets i de detall que es
treballaran en els plans d'acció, etc.
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La figura següent exposa de forma gràfica les temàtiques més comentades i
que han rebut major nombre d’aportacions entre les entitats:

De manera resumida, aquestes han estat les principals aportacions acceptades
que s’incorporaran al redactat d’avantprojecte de la llei:

