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Felipe González, conseller de Gas Na-
tural Fenosa; José María Aznar, asses-
sor d’Endesa; Elena Salgado i Pedro
Solbes, assessors de les filials italiana i
xilena d’Endesa; Ángel Acebes, asses-
sor d’Iberdrola... I mentre el preu de
l’energia fotovoltaica ha baixat un 80%
durant els darrers cinc anys, les tarifes
elèctriques no han deixat de pujar i la
porta giratòria de la classe governant
espanyola amb les empreses energèti-
ques impedeix l’aprofitament de les
energies renovables a l’Estat. El petit
mercat d’autoconsum estarà en perill
quan s’aprovi el decret –remès el 18 de
juliol a la Comissió Nacional de l’E-
nergia (CNE), que té quinze dies per
valorar-lo–, ja que qui actualment esti-
gui produint l’energia elèctrica tindrà
dos mesos per inscriure’s en un regis-
tre oficial i començar a pagar el peatge
de suport, si no es vol enfrontar a un
tall de subministrament o a una multa
de fins a 30 milions d’euros.

Una reforma insuficient
Un comunicat d’Ecologistas en Ac-
ción insistia que la darrera proposta de
llei presentada pel consell de ministres
“no fa front als grans problemes del
mercat elèctric, com són la dependèn-
cia exterior o la incoherència que su-
posa el dèficit de tarifa”. Segons el
grup ecologista, a la proposta de re-
forma, li manca incorporar els costos
associats a les diverses tecnologies i
polítiques de generació distribuïda i

d’eficiència energètica, així com d’es-
talvi i de reducció del consum. Per les
activistes, la solució passa per impulsar
l’autoconsum instantani o mitjançant
el balanç net zero i les microxarxes
intel·ligents (smart grids).

Autogeneració contra l’oligopoli
L’any 1997, el mercat elèctric espanyol
va començar un procés de liberalitza-
ció per adaptar-se al marc europeu.
Des d’aleshores, el cost de l’electricitat
i de les taxes compensatòries que paga
la usuària final ha augmentat. L’Estat
espanyol té l’electricitat més cara d’E-
uropa i la proposta de reforma té pre-
vist aplicar un augment del 3,2%. La
creixent conscienciació planetària i la
necessitat de reduir el cost de la factura
elèctrica va empènyer moltes persones
a autogenerar energia.

Aquesta pràctica, molt consolidada a
països com els Estats Units o Holanda,
és incentivada per la Unió Europea a
través bonificacions, que permeten que
les consumidores aboquin energia a la
xarxa i la recuperin quan la necessitin o
la venguin a una gran companyia elèc-

Per un nou model energètic

trica. A l’Estat espanyol, passa just el
contrari, tot i que, segons dades de l’Ins-
titut per la Diversificació i l’Estalvi E-
nergètic (IDAE), la CNE i l’Institut
Nacional d’Estadística (INE), l’auto-
consum solar podria abastir el 100% del
consum diari tant per habitatges com
per petites indústries.

Això sí, tirar endavant l’autocon-
sum significaria que les cinc grans
companyies elèctriques deixarien d’in-
gressar 21.200 milions d’euros anuals
provinents de la facturació de l’ener-
gia, cosa que sembla que no estan dis-
posades a permetre.

El balanç zero
L’autoconsum solar, tal com està regu-
lat actualment en el RD1699/2011, no
afavoreix la instal·lació d’energia foto-
voltaica en l’àmbit domèstic, ja que els
excedents d’energia produïts es pa-
guen al preu del mercat majorista.

Una solució a aquesta situació és el
balanç zero, un sistema segons el qual
les petites productores s’instal·len com-
ptadors reversibles que permeten res-
tar l’energia produïda de la consumida
i, així, estalviar en la factura elèctrica.
La incorporació de la mesura a països
com Alemanya, Itàlia, Dinamarca, el

La darrera setmana, el Ministeri d’Indústria espanyol va emetre
l’esperat esborrany del decret d’autoconsum energètic, amb un
any d’endarreriment. El text incloïa la taxa anomenada peatge
de suport, que puja la tarifa a les persones que generen la 
pròpia energia i reserva al govern la capacitat d’augmentar o
disminuir la quantitat a pagar. A causa d’aquest decret, generar

energia serà un 27% més car que consumir la de les companyies
elèctriques. En contraposició a la maniobra privatitzadora del
ministeri, la cooperativa Som Energia, la Plataforma Nuevo
Modelo Energético o el poble empordanès d’Ordis enceten el
camí d’una societat civil que reclama amb fermesa la transició
cap a un sistema energètic descentralitzat, més sostenible i just.

-
L’Estat espanyol té
l’electricitat més cara
d’Europa i la proposta de
reforma té previst aplicar
un augment del 3,2%
-

Lluís Ràfols

Jornada per un
canvi de model cap
a la sobirania
energètica, al Pati
Llimona (Barcelona),
el 8 de juny
-
Aturem el
Fracking
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Davant un govern i un oligopoli que
no deixa de posar obstacles, la societat
civil és qui ha d’agafar i està agafant les
regnes de la transformació. “El desen-
volupament de les renovables serà i-
nevitable”, pronostica José Vicente
Barcia, de la Plataforma por un Nue-
vo Modelo Energético, que afegeix:
“La qüestió és qui produirà, distri-
buirà i comercialitzarà aquestes tec-
nologies”. Una ciutadania informada i

activa és la clau. La Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético, d’àmbit
estatal, va néixer el setembre de 2012
i, des de llavors, treballa activament
per generar un espai de diàleg sobre la
capacitat d’acció de la ciutadania per
superar l’oligopoli elèctric i petrolier.
Els seus objectius són clars. Vol exer-
cir pressió sobre el govern per frenar
la irracionalitat de les normatives
energètiques que penalitzen les ener-
gies renovables i s’allunyen de fomen-
tar l’estalvi, l’eficiència i la racionalitat.

La plataforma també busca trencar la
barrera informativa que titlla les reno-
vables de cares i ineficients; per aquest
motiu, han produït el documental
Oligopoly2. El imperio contra todxs, on es
denuncia l’abús que exerceixen les
cinc companyies elèctriques que con-
trolen el mercat espanyol.

L’èxit de la plataforma ha permès
recollir més de 100.000 signatures per
avalar una denúncia davant la fiscalia
anticorrupció perquè s’investigui si
l’estreta relació entre la classe política
i les grans elèctriques està marcada
per la prevaricació i el tràfic d’in-
fluències.

Construcció d’alternatives
A Catalunya, el 8 de juny, va tenir lloc
la Jornada per un canvi de model cap
a la sobirania energètica. En aquella
jornada, més d’una vintena de col·lec-
tius i prop de seixanta persones a títol
individual van començar a treballar
per generar una xarxa catalana de
transformació, un agent polític de
transició cap a la sobirania energètica.

Agents de transformació

Japó, Austràlia, els Estats Units, el  Ca-
nadà o Mèxic ha fet viables econòmica-
ment les energies renovables sense ne-
cessitat de subvencions ni impostos
especials. Tot i que fa més d’un any que
els col·legis d’enginyeria i les entitats
ambientalistes demanen la seva incor-
poració, la proposta de Reial Decret no
en fa cap esment.

Un model de referència
El cas del parc eòlic marí de Middel-
grunden, davant de les costes de
Copenhaguen, mostra com una socie-
tat ambientalment conscienciada ga-
ranteix la viabilitat de projectes que
utilitzen les energies renovables. A Di-
namarca, des de la crisi del petroli dels
setanta, es va apostar per una política
activa en l’estalvi i la diversificació
energètica. L’any 1990, ja hi havia un
total de 3.000 cooperatives que gestio-
naven parcs eòlics.

L’any 1996, l’Oficina Municipal
d’Energia i Medi Ambient de Copen-
haguen va crear un grup de treball for-

mat per ciutadanes i l’empresa de ser-
veis energètics Copenhaguen Energy
per tirar endavant un projecte d’ins-
tal·lació d’un parc eòlic.

Després de quatre anys de partici-
pació comunitària i de negociacions
amb l’administració, es va construir un
parc eòlic de vint aerogeneradors (deu
de la cooperativa ciutadana i deu de
l’empresa energètica). La potència ins-
tal·lada és de 40.000 kW i hi participen
gairebé 9.000 sòcies.

Ciutadania per la democratització
energètica
A una escala més petita que Middel-
grunden, trobem el cas de Munic, on
–en el marc de l’Agenda 21 local– un
grup de treball sobre energia va esta-
blir un conveni amb l’Ajuntament per
disposar d’instal·lacions a les teulades
dels equipaments municipals. El re-
sultat va ser la formació d’una em-
presa de 400 sòcies i tretze instal·la-
cions fotovoltaiques situades en escoles
públiques.

Moltes veus defensen que el go-
vern de l’Estat hauria de promoure que
la ciutadania fos la propietària d’ins-
tal·lacions d’energia neta, però, si el
govern no incentiva la descentralització
energètica, és la ciutadania la que ho fa.

La creació de la cooperativa Som Ener-
gia, que genera i comercialitza energia
verda apostant per petits projectes d’e-
nergies renovables, és un exemple de les
possibilitats tècniques d’aquestes ener-
gies per a la descentralització energètica
i l’adaptació al territori.

Paral·lelament a la irrupció de Som
Energia, a Catalunya, destaquen altres
projectes com el de l’Ona Solar, im-
pulsat per la Fundació Terra l’any 2007
al mercat del Carmel. Les dues-centes
veïnes participants van aportar un mí-
nim de 1.000 euros per construir una
instal·lació fotovoltaica i, només en
dos mesos, es va cobrir el 70% del cost
de la construcció. De manera similar,
el projecte Eolpop, viure de l’aire del
cel –actualment en fase d’autorització
administrativa– proposa la instal·lació
a Catalunya d’un aerogenerador de
propietat compartida. La iniciativa pre-
veu generar energia neta i vendre-la a
la xarxa, tenint en compte el consum
elèctric, de calefacció i refrigeració o
de combustibles de les sòcies. A Puçol,
València, des de 2011, trobem una ins-
tal·lació fotovoltaica compartida en un
gimnàs del poble. El projecte, anome-
nat Desobediència solar i impulsat per
Ecooo, promou la copropietat de la
instal·lació a través d’una aportació de
cent euros.

-
Tirar endavant l’autoconsum solar
podria abastir el 100% del consum
energètic, però significaria 
que les cinc grans companyies
elèctriques deixarien d’ingressar 
21.200 milions d’euros anuals
-

L. B.

L’aventura va començar el 2010, quan el
govern d’Ordis, un petit poble de 400
habitants de l’Alt Empordà, va signar el
Pacte d’alcaldes i alcaldesses amb la
intenció d’apostar pel pla 20/20/20 pro-
posat a la conferència de Kyoto i adop-
tat pel Consell d’Europa. El pla es mar-
ca els objectius de reduir un 20%
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle,
estalviar un 20% del consum d’energia
i arribar a un 20% de producció amb e-
nergies renovables abans de l’any 2020.

Una subvenció de la Generalitat de
Catalunya va permetre fer una audito-
ria energètica a 56 de les 112 cases del
poble i, a finals del mateix 2010, es va
instal·lar un anemòmetre per mesurar
el vent. Mentre Ordis avançava amb
decisió cap a la sostenibilitat, a principis
de 2011, el ple municipal va aprovar per
unanimitat el Pla d’Acció per Energies
Sostenibles i la Institució Altemporda-
nesa per la Defensa i l’Estudi de la

Natura (IAEDEN) va llançar el manual
Energia: de l’ecopoble a l’ecocomarca, a tra-
vés del qual exposaven els passos a
seguir per la microgeneració d’energia a
partir de fonts renovables.

Un cop elaborat el document, com
relata Montse Pascual de IAEDEN, van
veure “que seria útil començar a desen-
volupar-ho a partir de l’experiència
d’un municipi” i van decidir-se a con-
tactar amb l’alcaldessa d’Ordis, Maria
Crehuet. Fruit de la col·laboració de la
institució naturalista i el consistori, van
aconseguir tirar endavant la instal·lació
d’un microaerogenerador per a l’enllu-
menat públic i l’escola del poble, una
infraestructura que, un any després de
la seva inauguració, ja ha permès estal-
viar un 25% de la factura elèctrica.

Ordis, pioner del canvi

+INFO
alfons.perez@odg.cat

moises.subirana@isf.es

+INFO
www.ordissostenible.cat
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