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Resolució relativa a l’estalvi energètic.   
 
Ja fa 15 anys que el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) està 
en vigor (Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol) Amb tota lògica i sentit comú 
aquest Reglament ja preveia l’obligació d’una adequada gestió i un consum 
eficient d’energia en els sistemes de climatització o producció d’aigua calenta 
sanitària. Els límits ja estaven definits per propiciar l’estalvi: no utilitzar energia 
convencional pe calefactar per sobre dels 21 ºC ni refrigerar per sota els 26, així 
com la necessitat de disposar de sistemes de tancament de portes per evitar el 
malbaratament energètic. Una energia consumida que no beneficia a ningú, sols 
ajuda a pujar la factura de la llum. 
 
Ara, el 2022 i en un context internacional de tensió a conseqüència de la invasió 
militar de Putin a Ucraïna, condemnada pel Consell Europeu en reiterades 
ocasions, fa que ens trobem en un escenari internacional molt delicat i inestable.  
La incertesa lligada a la duració de la guerra grava el context internacional i les 
excepcionals circumstàncies socials i econòmiques derivades de la crisi sanitària 
de la COVID-19. La pujada extraordinària i inesperada dels preus de determinats 
materials primers, energia i combustible, l’alta volatilitat dels preus de l’electricitat 
i les dificultats de subministrament de determinats productes i materials 
essencials, afecta el conjunt de l’economia, que ara encara es veu més agreujada 
per les amenaces del Putin de reduir el subministrament de gas a Europa. 
 
Així, ens trobam en una guerra econòmica que ens afecta directament i a la qual 
hi hem donat resposta amb diferents mesures per fer front a la vulnerabilitat 
social i econòmica, com per exemple reduint la factura de la llum per pal·liar 
l’impacte dels increments dels costos i pujades de preus sobre l’economia de les 
famílies. 
 
Hem de seguir impulsant mesures de manera solidària i col·lectiva. L’estalvi 
energètic és la fórmula més ràpida i econòmica de fer front a l’actual crisi 
energètica i, alhora, reduir el muntant de les factures. Les mesures d’eficiència 
energètica ajudaran a disposar d’edificis confortables amb un consum energètic 
menor i alhora potenciar un sector econòmic més competitiu i millor adaptat als 
reptes del canvi climàtic.  
 
En aquesta línia es treballa des de la Unió Europea per “Estalviar gas per un hivern 
segur” i, en conseqüència, al Consell Extraordinari de Ministres d’Energia, del 
26 de juliol,  va acordar la reducció voluntària de la demanda de gas natural en 
un 15% entre 1 d’agost de 2022 i 31 de març de 2023. Aquest objectiu és vinculant, 
erò en el cas d’Espanya, la reducció de la demanda de gas s’ha acordat en un 7% 
pel fet que tenim menor dependència del gas rus i disposam de plantes de 
regasificació que permeten accedir al mercat global del gas natural liquat. 
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Així, el Real Decret-llei 14/2022 d’1 d’agost de mesures de sostenibilitat econòmica 
tracta de modificar les limitacions de temperatura de calefacció i refrigeració als 
19 i 27 ºC respectivament. L’estalvi d’energia és la forma més ràpida i econòmica 
de fer front a l’actual crisi energètica i reduir les factures de llum. S’estima que 
cada grau centígrad per calefactar o refrigerar suposa un estalvi del 7% del 
consum. A part, el Real Decret-llei pretén la conscienciació de la necessitat de no 
malbaratar energia i facilitar el compliment del marc normatiu en matèria 
d’eficiència energètica. 
 
Lamentam profundament l’actitud del principal partit de l’oposició davant la 
ràpida resposta del Govern de Pedro Sánchez. El PP de Núñez Feijó, cada vegada 
més descoordinat, utilitza qualsevol ocasió per intentar desprestigiar el govern 
seguint l’estratègia del defenestrat dirigent Casado. Un partit que es diu 
alternativa de govern, però sols és alternativa de crispació i insolidaritat, que no 
s’aclareix ni a casa seva, amb contradiccions constants entre la Sra. Diaz Ayuso i el 
Sr. Núñez Feijó. No són capaços ni de liderar ni d’establir un posicionament comú 
dins el seu propi partit. Els pesa més fer oposició destructiva i el seu egoisme que 
la solidaritat que requereix la conjuntura internacional actual. Per desgràcia del 
conjunt dels ciutadans i ciutadanes encara estem amb les mateixes de sempre, 
l’estratègia que ja van fer el PP amb el president Casado en temps de pandèmia, 
sense lideratge i deixant-se arrossegar per l’extremisme i el foment del no 
compliment de les normes. 
 
És per tots aquests motius que la Comissió Executiva del PSIB-PSOE: 

1. Celebra la resposta unitària de la UE davant la situació energètica arribant 
a  acords solidaris de reducció de la demanda i ús responsable de l’energia 
que permet minimitzar l’impacte sobre l’economia i la seguretat del 
subministrament i evitar que un possible futur escenari no desitjat recaigui 
sobre els més vulnerables. 

2. Dona màxim suport a l’adopció de mesures primerenques sobre pilars que 
ja esteim impulsant de fa temps els socialistes en matèria energètica a les 
illes, com és el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, foment de 
l’electrificació i el desplegament de les energies renovables i l’autoconsum 
fins arribar a la descarbonització del 100% de la nostra activitat. 

3. Considera necessari l’elaboració del Pla de Contingència per complir els 
compromisos amb la UE i que ha de tenir com a principal objectiu 
minimitzar els efectes de la situació energètica sobre l’economia i protegir 
als més vulnerables. Animam al Govern de les Illes Balears a proposar-hi 
mesures adaptades a la realitat de les illes des d’una perspectiva social i 
participada amb els diferents agents implicats.  

4. Reivindica la solidaritat d’Espanya cooperant amb Europa així com la  
necessitat de la mateixa cooperació institucional a tots els nivells amb 
lleialtat a les institucions dels governs autonòmics i municipals. 
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5. Assumeix el seu compromís per impulsar que les instal·lacions existents es 

trobin en les millors condicions energètiques i evitar aturades d’activitat 
econòmica. 

6. Sol·licita a les diferents institucions de les Illes, GOIB, Consells Insulars i 
ajuntaments la màxima implicació en l’aplicació de les mesures aprovades 
així com la implementació de mesures complementàries adaptades a cada 
realitat per tal d’aconseguir el màxim estalvi energètic sense necessitat 
d’afectar l’activitat econòmica.  

7. Segueix fomentant des dels diferents àmbits la consciència mediambiental 
de la societat i fomentant les transformacions necessàries a favor del medi 
ambient. 

8. Requereix una vegada més al PP la seva responsabilitat respecte a la 
necessitat de prendre mesures de manera solidària amb la UE i li sol·licitam 
que abandoni la crítica fàcil i es posi, d’una vegada per totes, a la posició 
que els correspon que és la de fer propostes per fer front a la situació 
energètica actual. 

 


