
 

 

 

 

 

 

1 

La Cambra considera molt negatiu l’augment de 

la fiscalitat energètica perquè afectarà 

greument la competitivitat de la indústria  
    

 Les mesures fiscals augmentaran encara més el diferencial de preus de l’electricitat 

que paga la indústria espanyola en relació a la resta de països europeus. 

 Caldria reduir els costos regulats, que són els autèntics responsables de l’elevat 

nivell de preus i el dèficit de tarifa.  

 

Barcelona, 7 de març de 2013.-  

 

Arran del projecte de llei aprovat en Consell de Ministres, pel qual s’estableix el 

finançament amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat de determinats  

costos del sistema elèctric, la Cambra segueix considerant que no resol el 

problema de fons del dèficit de tarifa.  

 

Aquesta regulació se sumaria a la llei de mesures fiscals per a la sostenibilitat 

energètica que va entrar en vigor el passat 1 de gener del 2013, i que la Cambra 

considera molt negativa per a la competitivitat de la indústria. Recordem que amb 

aquesta llei es crea un impost del 7% sobre la producció d’energia elèctrica, dos 

nous impostos sobre l’energia nuclear, un cànon hidràulic i s’augmenten els tipus 

impositius sobre el consum de gas i el carbó en la generació elèctrica. Es calcula 

que més del 85% de les pujades impositives podran ser repercutides sobre el 

preu de l’electricitat, generant un augment la factura elèctrica per als 

consumidors industrials superior al 10%1.  

 

La Cambra considera que el projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres no 

dóna una resposta suficient a la sostenibilitat del nostre model energètic i 

s’oposa a la reforma fiscal del sistema energètic, pels següents motius:  

 

- En primer lloc, perquè suposarà una pèrdua de competitivitat dels sectors 

industrials, inclosa la indústria elèctrica. El cost energètic és un dels factors 

que en major mesura determina la capacitat de competir de la indústria i 

atès que el sector industrial treballa amb marges molt reduïts, un augment 

dels preus de l’energia pot comprometre la viabilitat de moltes empreses. 

A més, actualment el preu de l’electricitat per al consumidor industrial  a 

Espanya és força superior al dels seus principals socis europeus.  
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 Font: Energía y Mercados. 
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Font: E laboració pròpia a partir d’Eurostat. Nota: A partir de l’any 2007 hi ha un canvi metodològic perquè Eurostat 
considera els preus per a un consum d’entre 500 i 2.000 MWh.  

 
 

- En segon lloc, perquè constituirà un fre a la recuperació econòmica atès que 

afectarà greument les úniques dues palanques de sortida de la crisi, que 

són l’exportació de béns i serveis (el 75% de la prové de la indústria 

manufacturera) i la innovació (el 80% de la qual la realitzen les empreses 

industrials).  

 

- I, tercer, perquè no resol problema de la generació del dèficit tarifari. Aquest 

conjunt de mesures només tenen una finalitat recaptatòria però no resolen 

el dèficit tarifari perquè no corregeixen la causa real d’aquest, que és el 

fort augment dels costos regulats. Prova d’això és que el preu de mercat 

de l’energia s’ha reduït un 22% entre el 2005 i el 2010, mentre que els 

costos regulats —que ja representen més de la meitat del preu final— han 

augmentat un 145% a causa de l’alça de les primes del règim especial 

(473%) i de les anualitats del dèficit (707%). El 2011 i 2012 aquest 

dèficit s’ha tornat a ampliar. D’altra banda, la llei tampoc reconeix una 

vinculació de la recaptació prevista amb els nous impostos amb la reducció 

del dèficit de tarifa (de fet, la llei no menciona en cap moment el “dèficit 

tarifari”).  
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Preu de l'electricitat per als consumidors industrials (sense impostos), en 

eur/KWh. Dades del primer semestre de l'any  
(entre parèntesi variació acumulada en el període 2000-2012) 

Espanya (+81%) 

Itàlia(+90%) 

Alemanya(+33%) 

Portugal (+63%) 

França (+43%) 

Evolució dels costos del sistema elèctric. En milions d'euros

2005 2010 var 05/10

Regim ordinari 12.678 9.175 -27,6

Regim especial 3.040 3.072 1,1

Total energia (a preu de mercat) 15.718 12.247 -22,1

Distribució 3.881 5.272 35,8

Transport 922 1.397 51,5

Primes regim especial 1.246 7.134
1

472,6

Anualitats dèficit 227 1.833 707,5

Altres 1.175 2.636 124,3

Total costos regulats 7.451 18.272 145,2

(1) L'any 2013 està previst que sigui de 9.060 MEUR, fet que implicaria una augment 2005-2013 del 627%
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Per tot això, la Cambra considera que el conjunt de  nous impostos energètics 

creats no contribuiran a la recuperació econòmica, sinó tot el contrari. El camí a seguir 

hauria de ser la reducció dels costos regulats, que són els autèntics responsables de 

l’elevat nivell de preus actual i del dèficit de tarifa (25.000 milions d’euros). Aquests 

són uns costos aliens al propi procés de producció i distribució energètica, que 

han estat el resultat d’una ineficaç política de planificació energètica portada a 

terme durant molts anys. Des d’aquest punt de vista, l’aposta per les energies 

netes no s’hauria de basar en primar la producció sinó en invertir en R+D per 

desenvolupar noves tecnologies que permetin la seva competitivitat en el mercat.  

 

 

  www.premsa.cambrabcn.org 

http://www.premsa.cambrabcn.org/

