
MOCIÓ PER EXIGIR MESURES QUE FRENIN L’ESCALADA DE PREUS DE
L’ELECTRICITAT

L’elevat  preu  de  l’electricitat  ha  esdevingut  un  problema  estructural  que
arrossega l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies
i també al teixit empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la
mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.

Malgrat  el  problema  ve  de  lluny  i  té  múltiples  causes,  aquest  estiu  estem
assistint a una escalada de preus sense precedents, assolint màxim històric
rere màxim històric.
 
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé
considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la
Ministra  de  Transició  Ecològica,  Teresa  Ribera,  que  va  exposar  les  dues
actuacions, de caràcter conjuntural i urgent, però no definitives dutes a terme
fins al moment pel Govern de l’Estat: d’una banda la rebaixa des del 21% al
10% del  IVA i  la suspensió temporal  del  impost  del  7% sobre la generació
elèctrica aplicable en la factura de l’electricitat i , d’altra banda, la tramitació
d’un projecte de llei por la que s’actua sobre la retribució del CO2 no emès pel
mercat elèctric .

Propostes  que  s’han  demostrat  insuficients  donat  que  coincidim  en  què  el
problema estructural  i  real  rau  en  la  necessitat  de  modificar  el  sistema de
fixació del preus de l’electricitat de subhasta de tipus marginal, que obliga a
retribuir tota l’energia comprada al preu de la més cara que sigui necessària per
cobrir la totalitat de la demanda, en el temes que es recull en la Llei del Sistema
Elèctric 54/97. I fer-ho amb respecte a la normativa Europea evitant d’aquesta
manera la repetició dels fiasco jurídic de l’actuació efectuada pel govern del PP
que  suposarà  que  l’Estat  hagi  d’abonar  a  les  elèctriques  1.500  M€ com a
compensació.

Altres actuacions adreçades a potenciar la introducció en el sistema elèctric la
producció  d’energia  per  mitjans  renovables  (eòlica,  fotovoltaica,  termosolar,
etc.)  que  a  més  resulten  més barates  que  les  que  fan  servir  combustibles
fòssils   hauran  d’acompanyar  aquest  canvis  legals  i  permeten  mitjançant
l’impuls de les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en energies
renovables  i  la  participació  en  petits  projectes  en  forma  de  cooperatives
energètiques, així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada
territorialment de les energies renovables  .

Ens trobem, doncs, en un context amb un mercat dominat per unes poques
grans empreses caracteritzades per efectuar pràctiques abusives, com buidar
els  embassaments  per  generar  energia  a  baix  cost  sabent  que  entrarà  al
mercat  al  preu  més  elevat  possible.  Sumat  als  abusos  tarifaries,  obtenen
enormes beneficis  a partir d’un bé essencial.



Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de
l’electricitat  en  un context  econòmic  com l’actual  d’incipient  però  encara  no
consolidada recuperació econòmica, que requereixen de polítiques públiques
redistributives per a que sigui justa, farà que moltes més famílies no puguin
assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els
ajuntaments  qui  haurem  de  respondre  destinant  majors  recursos  des  dels
serveis socials per atendre aquestes situacions de necessitat generades per
una deficient i alhora insuficient regulació del mercat elèctric.

Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines
disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant
per ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes
en base a criteris de renda i la situació personal i familiar.

Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar
que aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un
model  oligopolístic  concentrat  en  unes  poques  empreses  a  un  model  més
diversificat amb participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls
de  les  comunitats  energètiques  locals,  l’autoconsum  basat  en  energies
renovables  i  la  participació  en  petits  projectes  en  forma  de  cooperatives
energètiques, així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada
territorialment de les energies renovables.

En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en
aquest canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació
del mercat, l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables.

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer. Instar a les Corts Espanyoles (Congrés i Senat)  a tramitar de forma
urgent i sense cap dilació el projecte de llei que actua sobre la retribució del
CO2 no emès pel mercat elèctric, pel que comporta d’abaratiment dels cost de
l’electricitat. 

Segon. Instar al govern de l’Estat a modificar de forma substancia la llei del
sistema  elèctric  54/97,  dintre  del  marc  regulatori  fixat  pels  reglaments
europeus,  en  el  sentit  de  desvincular  la  retribució  de  les  instal·lacions  que
estaven  en  funcionament  abans  de  la  posta  en  marxa  del  mercat  elèctric,
perquè els preus que reben un cop coberts els costos variables son excessiu i
injustificats,  doncs  els  costos   d’inversió  d'aquestes  tecnologies  (nuclears  i
hidroelèctriques fonamentalment) es troben ja amortitzats en gran mesura, per
la seva antiguitat i per haver percebut mitjançant els CTC (costos de transició a
la competència) vigents fins l’entrada en vigor d’aquella llei. Cal un nou model
amb  nous  mecanismes  de  control  públic  i  amb  un  sistema  de  preus  just,
equitatiu, competitiu sostenible ambientalment i transparent. 



Tercer. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de
reduir  la  càrrega a  les  famílies  més vulnerables  en episodis  d’escalada  de
preus com els que hem viscut aquest estiu.

Quart.  Sol·licitar  al  govern  de  l’Estat  un  fons  extraordinari  en  favor  dels
ajuntaments per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els
serveis socials.

Cinquè. Instar al Govern de la Generalitat a iniciar els tràmits per a constituir
un operador energètic públic 100% verd.

Sisè. Continuar posant a disposició de la ciutadania la informació necessària
per accedir, en el seu cas, al beneficis del bo social i sobre els ajuts existents
per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica.

Setè. Continuar promovent la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic
basat  en  energies  renovables,  aplicant  les  bonificacions  establertes  en  les
ordenances municipals vigent i cercant nous mecanismes de promoció per la
instal·lació i ús d’aquests sistemes.

Vuitè.  Continuar  aplicant,  millorant  i  actualitzant  constantment  el  PAESC
orientat  a  l’estalvi  energètic  en  els  equipaments  municipals,  facilitar  els
projectes d’autosuficiència energètica a empreses i  ciutadania i  promoure la
sobirania energètica mitjançant l’impuls de  comunitats energètiques al municipi
que permetin fer arribar energia neta i  de proximitat  al  màxim de  població
possible.

Novè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons
Next  Generation EU a projectes que contribueixin  a fer  efectiva la  transició
energètica  i  alhora  permetin  diversificar  el  regim  de  producció  elèctrica,
superant l’actual funcionament oligopolístic.


