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Contingut de la iniciativa :

Mitjançant l'esborrany de Reial Decret de regulació de l'autoconsum elèctric el Govern de l'Estat
ha tornat a legislar a favor de les grans companyies elèctriques, amb l'excusa que cal compensar
l'anomenat “dèficit tarifari”. Es tracta d'un projecte de Decret que tal i com han assenyalat les
empreses instal·ladores d'energies renovables i els autoproductors afectats, representa un dur
cop a la necessària promoció de les energies alternatives, que afecta especialment territoris com
les nostres Illes, on a més de tenir molt camí a recórrer en matèria d'energies renovables, la
dependència dels combustibles fòssils (que s'hi han d'importar) ens fa ser menys competitius.
Cosa que no té en compte un altre esborrany de Decret donat a conèixer gairebé de forma
simultània a l’anterior: el de producció d’energia als sistemes elèctrics extrapeninsulars.

Aquest esborrany mata l'autoconsum i suposa un revès a la generació d'electricitat distribuïda. La
imposició de l'anomenat “peatge de suport” només es pot entendre com un impost encobert i una
penalització a l'ús de les fonts d'energies netes com el sol o el vent. Resultat del tot
incomprensible que el govern central vulgui cobrar un peatge per l'electricitat que es genera i es
consumeix al mateix lloc, sense que s'aboqui a la xarxa. El mateix decret, a més a més, especifica
que no es podrà rebre cap contraprestació econòmica per l'excedent d'electricitat aportada a la
xarxa elèctrica, la qual cosa empitjora encara més la rendibilitat d'aquest tipus d'instal·lacions.

L'autoconsum amb “balanç net” és un mecanisme pel qual les persones que decideixen
convertir-se en productors energètics consumeixen l'energia produïda per les seves pròpies
instal·lacions (normalment plaques solars), aportant els excedents d'energia no consumida a la
xarxa elèctrica, mentre obtenen de la mateixa l'energia necessària quan el propi sistema no
produeix no ho fa per davall de les necessitats de la llar. El saldo entre energia aportada i
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consumida ha de ser la que es computi a efectes de pagament o de cobrament, un sistema
regulat així arreu de la Unió Europea.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent proposició no de llei:

- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d'Indústria i Energia a elaborar un nou
esborrany de Decret d'Autoconsum que elimini el “peatge de suport” i reconegui el balanç net de
la generació elèctrica.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d'Indústria i Energia a elaborar un nou Decret
sobre producció d’energia als sistemes elèctrics extrapeninsulars que contempli un Règim
especial per a les energies renovables a les Illes Balears, tal i com ja tenen a les Canàries, i
afavoreixi una generació el més descentralitzada possible, tot afavorint el teixit empresarial local.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la CAIB a impulsar en l'àmbit de les pròpies
competències la implantació de les energies renovables i en particular les instal·lacions
d'autoconsum, mitjançant la modificació del Pla director d'Energia abans de finals de 2013 amb la
introducció d'objectius concrets d'estalvi energètic, reducció de CO2 i implantació de renovables,
en la línia d'allò recomanat per la UE.

Fina SANTIAGO I RODRÍGUEZ David ABRIL I HERVÁS
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