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9.4. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per instar al Govern de
l’Estat a prendre les mesures pertinents per abaratir el subministrament
d’energia elèctrica.
L'arribada d'una terrible onada de fred en els primers dies de 2021 a causa del
temporal ‘Filomena’ ha elevat, més si cap, l'exigència econòmica sobre les famílies,
autònoms i pimes espanyoles, afegint una pujada del 27% al preu de l’electricitat a la
ja de per si mateix precària i angoixant situació econòmica derivada de la pandèmia.
L'increment de la demanda d'electricitat en les llars espanyoles, potenciat, a més de
per aquest temporal extrem, per les quarantenes sanitàries, els confinaments selectius
i un toc de queda que obliga les famílies espanyoles a romandre durant moltes hores
en els seus domicilis, ha fet pujar els preus un 27%, aconseguint els 16,81 cèntims per
quilowatt hora (kWh) amb la tarifa regulada (PVPC), enfront dels 13,24 cèntims del
mateix període de 2020.
Aquesta pujada desproporcionada i a destemps del preu de l'electricitat suposa un cop
més a les PIMES, autònoms i consumidors particulars que han de fer front a aquests
costos fixos, tot i que es troben en una situació de reducció dels seus ingressos.
Com és sabut, Espanya ja tenia una de les factures elèctriques més cares de la Unió
Europea, la qual cosa suposa no sols una important càrrega per a les butxaques dels
nostres ciutadans, sinó que també erosiona la competitivitat de les nostres empreses.
Actualment, en la factura de la llum s'imputen els següents costos no relacionats
directament amb el subministrament:
— Impost sobre el Valor Afegit (IVA): 21% per als consumidors peninsulars.
— Impost sobre l'Electricitat: una imposició creada a fi d'evitar que els PGE assumissin
les subvencions al carbó nacional i que, com ja va denunciar el GP Ciutadans,
actualment s'usa per al finançament autonòmic.
— Taxa Municipal del 1,5%.
— Impost a la generació elèctrica: tots els generadors sense discriminació paguen un
7% dels seus ingressos per al sosteniment dels costos del sistema.
— Taxa hidroelèctrica: 25,5%, similar a l'anterior que només aplica a les centrals
hidroelèctriques, que paguen aquesta quantitat a més del 7% anterior.
— Taxes nuclears: inclouen impost per combustible nuclear gastat (2.190 €/ kg) i per
generació de residus (6.000 €/m³ per als de mitjana i baixa activitat i 1.000€/m³ per als
de molt baixa activitat) a sumar al 7% de generació elèctrica.
— Taxa ENRESA: taxa que paguen els propietaris de les centrals nuclears per a
finançar ENRESA, responsable de la gestió dels residus nuclears i el desmantellament
d'aquestes.
— Costos extrapeninsulares: el recàrrec que paguen els consumidors per a poder
ajustar el preu de l'electricitat en tot el territori nacional (tant Península com illes i
Ciutats Autònomes). Aquest cost s'imputa en els peatges en una meitat de la seva
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quantia total i en els PGE la meitat restant, suposant un total de 1.000 milions d’euros
anuals.
— Foment de les energies renovables: el finançament de les energies renovables
introduïdes durant les dues últimes dècades i que en molts països s’assumeix des dels
PGE. Aquest cost s'imputa en els peatges de la factura i actualment suposa una
despesa corrent d'uns 7.000 milions d'euros anuals.
La pandèmia sanitària, així mateix, ha provocat una abrupta i perillosa crisi econòmica
al nostre país, que ha portat al Banc d'Espanya a preveure que el 10% de les
empreses del nostre país es veuran obligades a tancar en les pròximes dates. Ja a
l'Octubre, abans que ens assotés la tercera onada de la pandèmia, més de la meitat
de les PIMES espanyoles veien amenaçada la seva supervivència per la crisi
econòmica derivada de les restriccions sanitàries.
Per part seva, la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms
(LLIGA) alertava el Novembre passat que uns 600.000 autònoms es trobaven en risc
de tancament.
A més, això es reflecteix també en les xifres d'atur, que en 2020 van augmentar en
724.532 persones, la major pujada de la desocupació des de 2009.
Malgrat la situació excepcional, les PIMES, autònoms i els ciutadans del carrer han
d'enfrontar-se, a més, a uns costos fixos que han d'assumir independentment dels
seus ingressos, com és el cost de l’electricitat.
Amb l'objectiu de minorar l’impacte negatiu que aquests costos fixos podrien tenir
sobre aquests consumidors finals, diverses empreses distribuïdores van apostar per
permetre'ls disminuir la seva potència contractada o les seves maneres d'aplicació
d'altres complements, encara que no haguessin transcorregut els 12 mesos des de
l'últim canvi tècnic realitzat.
D'aquesta manera es podria ajustar la càrrega de despesa corrent, especialment de
PIMES i autònoms, amb les seves necessitats de consum reals davant una caiguda de
l’activitat.
Seguint aquesta iniciativa, el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s’adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front
al COVID-19, va generalitzar aquesta possibilitat de manera temporal. Però el
temporal ‘Filomena’ ho ha canviat tot, incrementant exponencialment la demanda
d'electricitat i elevant els preus l'esmentat 27%.
Per tot l’anterior, i de manera complementària en situacions crítiques com la que es viu
actualment, seria desitjable valorar la reducció d'altres costos del subministrament
elèctric, com la doble imposició que existeix en relació a l'Impost sobre l’Electricitat,
que forma part de la base imposable de l'IVA aplicable en les factures, una situació
anàloga en el cas de l'Impost sobre Hidrocarburs i l'IVA aplicable en la factura del gas.
Finalment, però no menys important, la situació actual torna a convidar a considerar, la
possibilitat d'establir un tipus reduït d'IVA per a aquests subministraments bàsics, amb
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l'ànim de limitar la pèrdua de teixit productiu, però també la reincidència de situacions
de vulnerabilitat social com les que ha conegut el nostre país en el passat, a causa
dels impagaments i talls de subministrament experimentats.
Per tot això, el Grup Ciutadans a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes presenta a Ple
els següents:
ACORDS
PRIMER.- Manifestem la necessitat que s'adoptin totes les mesures necessàries per a
reduir l'enorme impacte de la pujada del preu de l'electricitat en les famílies i els
consumidors vulnerables, en plena onada de fred, amb quarantenes sanitàries, un toc
de queda que obliga a romandre moltes hores en les llars i una greu crisi econòmica
per als autònoms i pimes derivada de la pandèmia de covid-19.
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat que elabori amb caràcter urgent un Pla de
Garantia de Subministraments Bàsics dirigida a prevenir, detectar i intervenir davant
situacions de manques en l’accés als subministraments bàsics (llum, gas, aigua) per
part dels consumidors I famílies de la Comunitat Autònoma, que contempli, entre
altres, les següents mesures:
a) Ajudes econòmiques directes a consumidors i famílies vulnerables per a finançar els
costos dels subministraments bàsics.
b) Acords amb les companyies subministradores per a garantir que sempre existeixi un
preavís abans d'escometre interrupcions de subministrament amb la finalitat de poder
detectar possibles situacions de vulnerabilitat.
c) Acords per a compensar els costos derivats de la suspensió de la interrupció de
subministraments per causa d'impagament per consumidors i famílies en situació de
vulnerabilitat, especialment durant els mesos d’hivern.
TERCER.- Instar al Govern de l’Estat que impulsi, entre altres, les següents mesures:
a) Acabar amb la doble imposició establerta en les factures de la llum i el gas natural,
traient els impostos d'electricitat i hidrocarburs respectivament, de la base imposable
de l'IVA, rebaixant enormement els preus de l'electricitat a les famílies i empreses
espanyoles i fent més competitiva la nostra economia, en situar aquests costos en línia
amb els dels nostres socis europeus.
b) Establir un tipus d'IVA reduït (10%) per a les factures de la llum i del gas natural.
c) Impulsar, en col·laboració amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència,
una reforma de la tarifa elèctrica en relació amb els elements que determinen el seu
cost actual (primes a les energies renovables, compensació de costos
extrapeninsulares, amortització del deute per dèficit tarifari, etc.) perquè els
consumidors no hagin de suportar els que no estan associats al cost de la generació i
distribució de l’electricitat.
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d) Impulsar les iniciatives legislatives precises per a regular una garantia social d’accés
als subministraments bàsics per a tots els consumidors i famílies en situació de
vulnerabilitat.
QUART.- Donar trasllat del resultat de la votació al Congrés dels Diputats i al Govern
de l’Estat, Així com als medis de comunicaria i xarxes socials de titularitat municipal.
El regidor, Sr. Òscar León Jurado fa una explicació del tema.
Es produeix un debat.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
unanimitat dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.
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