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FORT INCREMENT DEL REBUT DE LA LLUM

Novament, com a Associació de Consumidors, la noticia que hem de destacar al més de gener es
la PUJADA DEL REBUT DE LA LLUM.
Cada any comença de la mateixa manera, pugen serveis, pugen productes, pugen transports, ......
però el que ja es un clàssic, i enguany trobem que de una manera espectacular, es la pujada de la
llum. La Tarifa d’Últim Recurs pujarà aproximadament entre un 9.8% i un 11%. Aquest increment
no afectarà, fins al 2013, als usuaris amb potències inferiors a 3 quilovats ni als que integren el Bo
Social com famílies nombroses, famílies amb tots els membres a l’atur i pensionistes amb pensions mínimes (aproximadament uns cinc milions de llars). Però si que afectarà a la majoria de les
llars que no tenen accés al gas natural i utilitzen la calefacció elèctrica i als que tenen instal·lades
plaques elèctriques a la cuina, aire condicionat ...... que superin àmpliament el consum de 3.000
kWh/any.
Fora del mercat liberalitzat, la factura es la suma de dos variables:
La subhasta trimestral dels comercialitzadors d’energia –Cesur- que s’estableix segons l’evolució del mercat i els seus costos. Es té en compte les pujades registrades en matèries primeres com el carbó, el gas i el petroli. Aquests costos van tancar amb un del alça de
21.3%.
El peatge que estableix l’Estat per pagar els costos del sistema (primes d’energies renovables,
xarxes....) Encara que el Govern ha congelat el peatge elèctric, el producte base, primes de
risc, pagaments per capacitat,...... han sofert un considerable increment.
Del total de la factura, quasi el 54% correspon a l’energia consumida (generació, transport i distribució)

i

el

46%

restant

a

primes

d’energies

renovables,

impostos,

dèficit elèctric, compensacions, ...
Segons les companyies elèctriques, fa més de 10 anys que els ingressos obtinguts pel rebut de la
llum no cobreixen els costos que suporta el sistema. El govern a ficat durant molts anys un preu
màxim que les companyies podien cobrar i s’ha anat generant un “deute” que es preveu que enguany pot arribar als 20.000 milions. Per corregir aquest dèficit de tarifa les elèctriques reclamen
que la tarifa tingui un augment del 20%.
Dit això, a l’Associació de Consumidors de la Província de Barcelona, ens plantegem com a objectiu lluitar perquè desprès d’aquesta pujada que acabem de patir, el ministre Sebastián no contempli més pujades per el 2011 i es congelin de nou les tarifes elèctriques.
Tanmateix davant la intenció del govern de fer una revisió de les condicions d’accés a la Tarifa
d’Últim Recurs , considerem necessari per la salut de la malmesa economia de les famílies, la necessitat de que es mantinguin les actuals. Recordem
que actualment la TUR inclou als usuaris amb menys de
10Kw contractats i en el cas de que prosperi la revisió
tots els que tinguin contracte de més de 3Kw entrarien
a formar part del Mercat Lliure, gens favorable a la majoria de les persones consumidores. Es a dir, només les
segones residències i les que no tenen cap gran electrodomèstic ( vitro, forn, aire condicionat....) podrien
acollir-se a la TUR.
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Demanem, per tant, al govern que tingui en compte l’actual situació econòmica i la situació en
la que es troben moltes famílies i que re consideri el projecte del canvi de les condicions d’accés
a la TUR.
Actualització ***** MARÇ 2011 - El ministre Miguel Sebastián afirma que “”la pujada de la llum

del passat mes de gener va ser "excepcional i irrepetible" i, en principi, no contempla noves pujades del preu de la llum en 2011””.
Us anunciem que està previst que a finals de març es celebri la subhasta –Cesur- en la qual es
fixaran els preus de l'energia elèctrica per al segon trimestre de l'any i en aquesta subhasta es té
en
compte
l'evolució
dels
preus
de
les
matèries
primeres.
La proposta d'ordre ministerial sosté que, tenint en
compte els costos i els ingressos previstos del sistema elèctric i si es compleixen
els objectius de reduir en
més de 4.000 milions els costos del sistema elèctric per
als propers tres anys, el dèficit tarifari desapareixerà en
2013 ****
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