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Contingut de la iniciativa :

Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), una de cada cinc llars espanyoles pateixen el que
s’anomena “pobresa energètica”, és a dir, dificultats d’accés a un mínim consum energètic vital
per assegurar una qualitat de vida acceptable. També a les nostres Illes, cada vegada és més
comú trobar-se amb famílies que no posen la calefacció a l’hivern malgrat el fred per no poder
pagar el rebut de l’electricitat o el gas, o simplement llars a les quals els és interromput el
subministrament elèctric per problemes d’impagament, sobretot famílies amb tots els seus
membres a l’atur o amb greus problemes d’endeutament.

Més enllà de les rendes baixes, i la baixa qualitat en termes d’eficiència de molts edificis, el factor
que més ha incidit en l’increment de la pobresa energètica en els darrers anys ha estat el preu de
l’energia: l’electricitat ha pujat en els darrers deu anys més d’un 80%, mentre que en els darrers
dos anys el gas ha pujat més del 22% i les bombones de butà un 23%.

A pesar que les Directives 2009/72/CE i la 2009/73/CE del mercat interior d’electricitat i gas
obliguen els Estats membres de la UE a desenvolupar plans per abordar la pobresa energètica a
l’hora d’orientar la seva política energètica i protegir els consumidors, el Govern espanyol no sols
no n’ha fet cas, sinó que ha duït endavant una reforma energètica que vulnera flagrantment
aquestes directives, amb la conseqüent obertura d’un expedient informatiu per part de la Comissió
Europea.

Justament quan és més barat que mai generar energia mitjançant fonts renovables, i les energies
netes superen en competitivitat i costos als combustibles fòssils, el Govern espanyol i les
multinacionals de l’energia insisteixen en culpabilitzar d’aquesta situació i l’anomenat “dèficit de
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tarifa” a les energies renovables, quan la realitat és que el 2012 un 30% de l’aportació al sistema
elèctric espanyol va procedir de fonts d’energia renovables que alhora rebien en primes sols un
16% del total del rebut de l’electricitat. De fet, i malgrat el victimisme de les grans companyies
elèctriques, aquestes no havien guanyat tants diners mai com en els darrers anys, gràcies a uns
governs que han renunciat a fer una política energètica sostenibles per al medi ambient, les
persones i l’economia.

Per tot això, el grup parlamentari MÉS presenta la següent Proposició no de Llei:

- El Parlament insta a les companyies energètiques que operen a les Illes Balears a establir
una moratòria en els talls de subministrament a les llars amb recursos insuficients durant els
mesos d’hivern, apel·lant a la responsabilitat social corporativa que empreses amb grans beneficis
han de demostrar en situacions d’emergència social com l’actual.

- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a incloure com a objectiu del document
“Energies Renovables i Eficiència Energètica a les Illes Balears: estratègies i línies d’actuació” la
lluita contra la pobresa energètica, així com actuacions concretes lligades a aquest objectiu.

- El Parlament insta el Govern de l’Estat a congelar les tarifes elèctriques el 2014 i a regular
l’establiment de tarifes especials reduïdes de serveis energètics per a persones i col·lectius amb
recursos insuficients.

Gabriel BARCELÓ I MILTA David ABRIL I HERVÁS
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