
GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER MUSEROS

Andreu Collado i Garcia i Víctor Xercavins i Garcia, regidors del Grup Municipal BLOC-
Compromís, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la seua 
aprovació, la següent

MOCIÓ

REBUIG A LA REFORMA ELÈCTRICA I SUPORT A LES COOPERATIVES ELÈCTRIQUES 
VALENCIANES

El passat 13 de juliol de 2013, el Butlletí Oficial de l’Estat publicava el Reial Decret Llei 9/2013 
pel qual s’adopten mesures urgents per a garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric, que 
va entrar en vigor l’endemà.

L’esmentat decret suposa una reforma que, amb l’excusa de posar fi a l’anomenat dèficit tarifari, 
beneficia l’oligopoli de les grans empreses productores d’energia elèctrica convencional i, per 
contra, perjudica directament els consumidors, d’una banda, les cooperatives elèctriques i les 
empreses d’energia renovable, de l’altra.

Efectivament, el Decret preveu un nou augment del preu de la llum del 3,2%, que cal afegir a les 
previsions de noves pujades per a l’últim trimestre de l’any.

A més, preveu la possibilitat d’eliminar en un futur l’anomenat bo social que afecta les baixes 
potències contractades, els pensionistes, les famílies nombroses o les que tenen tots els seus 
membres parats.

Així mateix esta penalitza les cooperatives elèctriques de les quals el 80% del total de l’estat 
espanyol són valencianes, i el 90% d’eixe 80% es troben a la província de València, una d’elles a 
Museros, que proveeix del subministrament elèctric a moltes famílies muserenques. 

De fet, la reforma elèctrica preveu que les cooperatives no podran ser distribuïdores d’electricitat 
com han vingut fent des de fa quasi un segle en molts dels seus casos. El sector no entén esta 
decisió –per a ells– del tot arbitrària que aparta estes cooperatives del mercat elèctric i deixa tot 
el negoci en mans de les empreses comercialitzadores encara que segons la Comissió Nacional 
de l’Energia ha assegurat en diversos informes que estes cooperatives complien tots els 
requisits per a poder operar en el mercat. 

Recordem que institucions com la Diputació de València va fer una declaració institucional 
firmada pels tots els grups polítics donant suport al sector cooperatiu valencià de què estes 
cooperatives formen part i de fet fa poc ha aprovat per unanimitat una moció en què defén estes 
cooperatives.



També, al mes de juny, el Consell Valencià, per boca del seu director general d'Energia, Antonio 
Cejalvo, va subratllar «la importància històrica de la labor de les cooperatives elèctriques per a 
molts municipis de la Comunitat, ja que van permetre que el subministrament elèctric poguera 
arribar a les localitats més menudes o aïllades del nostre territori».

En resum, esta reforma energètica assegura els beneficis de les grans empreses elèctriques, 
augmenta el preu de la llum al consumidor, desmotiva l’estalvi, penalitza l’autoconsum i ofega el 
sector de les energies renovables i les cooperatives elèctriques, per la qual cosa demanem que 
es prenguen els següents

ACORDS

Primer

- L’Ajuntament de Museros declara el seu suport a les cooperatives elèctriques valencianes i 
l’aposta decidida pel foment de les energies renovables i dóna suport a l'esmena que ha fet la 
Conselleria d'Indústria en què es demana un tracte diferenciat per a les cooperatives elèctriques 
valencianes.

Segon

- Donar trasllat d’este acord a la Cooperativa Elèctrica de Museros, a la Federació de 
Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana, al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i 
als portaveus del Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats.

                       Museros, a 25 d’octubre de 2013

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS


