EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT D’ALGAIDA, d'acord amb el que preveu
el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, desitja elevar al Ple
de l'Ajuntament la següent,

MOCIÓ PER A INSTAR EL GOVERN D'ESPANYA A ABAIXAR EL PREU DE LA LLUM ACTUANT SOBRE DETERMINATS IMPOSTOS I COSTOS REGULADORS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Espanya és el quart país de la Unió Europa on els seus residents paguen més per l’electricitat,
amb una factura mitjana anual de 1.273 €, la qual cosa representa el 8,5% del salari anual
(15.015 €).
Segons dades d'Eurostat, al tancament de 2019, el preu del quilowatt hora a Espanya era el cinquè més alt de la Unió Europea. A més, entre maig de 2020 i maig de 2021 el rebut de la llum
s'ha incrementat en un 44%.
Davant aquestes dades, cal recordar que a Espanya menys d'un 40% de la factura de la llum depèn del preu de l'electricitat i del mercat. La resta de conceptes de la factura, són costos reguladors derivats de la gestió política (per exemple, subvencions a les renovables o al carbó o el dèficit de tarifa, entre altres) i als impostos (ex.: l'Impost sobre el Valor de la Producció d'Energia
Elèctrica, entre altres).
Si parlam de costos derivats de la gestió política, hem de recordar que l'expresident José Luis
Rodríguez Zapatero reconeixia en 2019 que les seves dues legislatures havien generat una bombolla de 29.281 milions € pel boom de les renovables.
I si parlam d'impostos, el nostre país es troba entre els deu primers països de la Unió Europea
que major percentatge d’IVA (21%) aplica al consum de llum.
Per tant, una de les vies més immediates per a reduir la factura de la llum és la rebaixa dels impostos que graven l'electricitat, però el govern d'Espanya ha optat per implantar una tarifa amb
tres trams horaris, restringint la llibertat d'elecció dels consumidors i obligant-los a canviar els
seus hàbits de vida, cosa que no tots els espanyols podran fer-ho, si volen tenir alguna possibilitat
d'estalviar en la seva factura de la llum.

Encara que el govern afirmi que aquestes noves tarifes permetran que es produeixi una baixada
general de la factura de la llum, la realitat és molt diferent, ja que amb aquesta mesura 11 milions
d'espanyols veuran incrementada la seva factura.
D'altra banda, el Govern d'Espanya per a justificar la seva negativa a rebaixar el preu de la llum a
milions als ciutadans afirma que, gràcies a la seva acció política, el rebut de la llum va baixar un
40% l'any passat, sense explicar que aquesta baixada responia a la caiguda de la demanda per la
pandèmia i a la baixada dels preus del gas i del petroli en 2020.
En resum, el Govern d’Espanya torna a posar excuses d’Europa per a rebutjar una rebaixa de
l'IVA aplicat a l'electricitat, quan la realitat és que molts països europeus tenen tipus més baixos
que Espanya en les tarifes que afecten els consumidors, perquè, la realitat és que no existeix cap
normativa europea que impedeixi abaixar-lo.
Per tot això, el grup Popular proposa al Ple l’aprovació dels següents,

ACORDS
ÚNIC.- L’Ajuntament d’Algaida insta el Govern d'Espanya a prendre les mesures següents, per a
impedir que l'augment espectacular del preu de l'energia elèctrica perjudiqui l'economia personal i
familiar dels espanyols, agreujada pels efectes de la pandèmia:
1. Rebaixar el tipus de gravamen de l'Impost sobre el Valor de la Producció d'Energia Elèctrica
del 7% al 0%, modificant l'Art. 8 de la Llei 15/2012 de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica.
2. Modificar la Llei 24/2013 del Sector Elèctric per a, entre altres aspectes, que determinats costos reguladors que es traslladen a la factura elèctrica (deute del sistema elèctric i costos extrapeninsulars), com el deute del sistema elèctric, siguin finançats íntegrament amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.
3. Simplificar el rebut de la llum per a facilitar la seva comprensió.
4. Posar en marxa una campanya d'informació dirigida als consumidors que expliqui de manera
senzilla i comprensible la nova tarifa de la llum.
Algaida, 17 de juny de 2021
La/El Portaveu

