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Indústria, energia i crisi 

El món, sobretot les economies industrials,  es troba avui immers en un 

conjunt de canvis sistèmics per a transformar les bases materials, 

energètiques i tecnològiques cap a un nou paradigma de desenvolupament  

sostenible.  La civilització industrial ha de fer front a l’escassesa de recursos 

i a l’impacte medi ambiental del model energètic. La petjada ecològica, que 

és inherent al model de creixement econòmic i demogràfic, amenaça amb el 

col·lapse en un horitzó no llunyà, en aquest mateix segle, si no hi ha un 

recanvi del model econòmic, energètic, cultural i de benestar.    

Els límits físics del model de creixement  estan qüestionant la continuïtat del 

sistema industrial. Es manifesten en el medi ambient i en el medi social 

amb desequilibris climàtics, escassesa de recursos i fam, amb desigual 

repartiment en el planeta. El que es troba amenaçat és el propi sistema 

productiu pel risc de desproveïment energètic i de matèries primeres, 

posant en risc la mateixa base generadora de creixement i de benestar. La 

crisi actual, que és la suma de crisis diverses, és símptoma d’un final de 

cicle i indici d’un canvi regenerador del sistema productiu amb base 

tecnològica, amb l’irrupció de nous productes, serveis, industries i 

infraestructures que defineixen el nou paradigma tecnoeconòmic1.  

La revolució tecnològica s’imposa progressivament traslladant el 

coneixement científic i la tecnologia als processos productius. I substitueix  

vells productes, serveis i infraestructures per uns altres. La maduració 

tecnològica dona pas a una nova indústria en uns processos de reconversió i 

de reindustrialització. El que anomenem canvi de model productiu és 

justament la translació del  coneixement i la tecnologia a la producció 

industrial de bens i serveis nous, responent a les necessitats, condicions i 

exigències en el marc d’una planificació amb benestar sostenible.   

L’actual crisi, com ha succeït en el passat, combina canvi tecnològic amb 

canvi de font energètica. No és possible abordar la sostenibilitat sense canvi 

de model energètic per raons obvies d’esgotament de les fonts fòssils, de 

contenció d’emissió de gasos amb efecte hivernacle i de cost econòmic.  

Però existeix també una raó d’oportunitat de rellançament industrial perquè 

la transformació del sistema industrial i el recanvi de fonts energètiques 

exigirà canviar el destí dels capitals cap a inversions per a la reconversió 

tecnològica i de les infraestructures, actuant de motor de desenvolupament 

i de creació de llocs de treball.     
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No obstant, existeixen poderoses resistències al canvi, més grans com més 

amenaçada es veu la vella estructura productiva, camí de l’obsolescència. 

Els interessos de mercat de lobbys econòmics i industrials, ancorats en la 

cultura del consum i la visió del curt termini, segresten les decisions 

polítiques que han d’impulsar el canvi de rumb. El capital financer, fugitiu 

de l’empresa industrial en els  dos darrers decennis, s’ha refugiat en 

inversions especulatives a l’espera d’una expectativa de guanys a la 

futurible nova industria de motlle tecnològic i energètic.  

 

 

Recursos energètics i activitat econòmica 

L’esgotament de reserves de combustibles fòssils, considerant l’evolució del 

consum mundial i la demanda creixent tibada per les economies emergents 

així com pel creixement de la població mundial que és actualment de l’ordre 

de 1.000 milions de persones cada dotze anys,  es preveu entorn de l’any 

2040 pel petroli y el gas natural, el 2050 per l’urani i 2060 pel carbó. 

Encara que aquestes previsions poden variar segons la font consultada, tot i 

que no de manera significativa, és la tendència minvant que, junt amb 

l’augment de la demanda, fa preveure un progressiu i imparable increment 

de preus en el decurs de la primera meitat de segle, amb el previsible 

col·lapse en cas de no disposar d’alternatives.  

Segons el darrer informe de la International Energy Agenci (IEA) el futur es 

preveu amb una gran probabilitat d’augment del preus del cru, amb unes 

inversions  per a satisfer les creixents necessitats energètiques mundials de 

48 bilions fins el 2035. Les inversions per a sostenir l’aprovisionament 

d’energia són astronòmiques, però en quina direcció fer-les no està tant 

clar.  

Mentre l’energia renovable creix fins a satisfer avui el 19% del consum final 

global (dades de la IEA, 2012), i augmenta notablement el nombre de 

països d’economies emergents amb polítiques de suport a les renovables, 

redueixen no obstant el seu suport alguns països europeus i EEUU. Les gran 

inversions fetes als EEUU en la prospecció, extracció i transport de 

combustibles no convencionals (shale oil, i shale gas), tendents a  conviure 

fins el límit amb el model actual, obren unes expectatives que poden 

canviar transitòriament el mapa mundial de l’energia. No obstant, l’elevat 

cost i la plausible baixa rendibilitat d’aquestes inversions planteja força 

qüestionaments, enfrontant a defensors i detractors. A més, cal tenir 

present que, segons la IEA, cal deixar intacte més de dos terços de totes les 

reserves de combustibles fòssils disponibles en l’actualitat per tenir 

l’oportunitat d’evitar un escalfament global catastròfic, més enllà d’un 

augment de dos graus centígrads de temperatura mitja del planeta.  
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En definitiva, el focus de la solució és per ara confús i incert. Mentre alguns 

països com els EEUU fien les seves expectatives d’aprovisionament a curt 

termini en els hidrocarburs no convencionals, algunes ciutats, estats i 

regions europees estan ja optant per transitar cap a escenaris de 

proveïment amb fonts majoritàriament renovables, encarant solucions 

definitives cap a mitjan del present segle. Hem de ser capaços de caminar 

cap a aquest objectiu comú, sense deixar de banda les actuals fonts 

d’energia, tot i que la seva gradual substitució és ja un fet.  

Les 4 principals economies asiàtiques: China, India, Japó i Corea del Sud, 

consumeixen més de la meitat del petroli mundial. Les tensions produïdes 

per l’aprovisionament i la seguretat energètica fan que el panorama global 

experimenti noves tensions geopolítiques donat el fort impuls de la 

demanada actual i sobretot futura dels països emergents. Les tensions es 

manifesten ja a països com Ucraïna amb relació al gas procedent de Rússia, 

i a l’Orient mitjà o al nord d’Àfrica.   

És en aquest context que apareixen nous actors d’Amèrica del Nord (EEUU i 

Canada) com a productors i exportadors nets d’energia (hidrocarburs no 

convencionals). La “revolució” anunciada per l’explotació de jaciments de 

Shale oil i shale gas extrets per mitjà del fracking no són tal revolució sinó 

l’explotació comercial d’unes reserves ja conegudes però inexplotades fins 

ara per la complexitat tècnica i l’elevat cost d’extracció, així com per la seva 

inferior qualitat. En definitiva, uns hidrocarburs amb una molt baixa taxa de 

retorn energètic. Amb tot, els EEUU pensen assolir una autonomia 

energètica gràcies a les reserves d’hidrocarburs no convencionals, malgrat 

que  els costos de prospecció i producció de les petrolieres no fan més que 

créixer i la producció minva globalment. La productivitat de les inversions 

en bens de capital d’aquestes empreses ha caigut en un factor de cinc des 

de l’any 20002 donat que per mantenir la producció cal invertir molt en nous 

pous amb poca rendabilitat i amb importants impactes ambientals. 

L’expectativa d’una caiguda de guanys a les empreses petrolieres albira una 

possible fugida dels capitals inversors (fons de pensions i altres inversors de 

renda fixa) cap a “bons verds” invertits en energies renovables.  

El cas dels EEUU amb el fracking genera expectatives d’estendre aquestes 

explotacions a altres parts del món, també a Europa. A Espanya hi ha 

iniciatives per a la recerca d’hidrocarburs en aigües de Balears i Canàries, y 

a terra, mitjançant fracking, a diverses províncies. Hi ha no obstant 

importants resistències per l’impacte mediambiental derivat de l’extracció 

amb fractura hidràulica, a més dels impactes al sector turístic. A altres 

països europeus hi ha també molta resistència social. Les possibilitats de 

que prosperin explotacions mitjançant fracking depèn sobretot del 

compromís dels governs. L’Associació Shale gas, que aplega a les empreses 

interessades a explotar el gas no convencional mitjançant fractura 

hidràulica, ha instat al govern a prendre mesures legislatives per a 
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compensar propietaris de sòl i municipis per tal de vèncer les barreres 

socials, així com flexibilitzar l’exigència ambiental. El mal precedent del 

magatzem subterrani de gas, projecte Castor, demostra com aquests grans 

projectes geològics només es porten a terme si hi ha un compromís 

governamental que assumeixi costos, riscos i indemnitzacions, que s’acaben 

traslladant als ciutadans. No obstant, l’opció dels hidrocarburs no 

convencionals està avui sobre la taula amb partidaris i detractors.   

       

 

La indústria, pilar i eix vertebrador del canvi de sistema econòmic 

La crisi ha obert interrogants a les pràctiques de l’economia neoliberal 

descobrint-ne febleses i contradiccions. Mentre anys enrera s’ha proclamat 

tant la idea d’una economia de valor afegit no productiva, la 

desmaterialització de la indústria, les inversions de curt termini, la 

deslocalització de manufactures..., a menyspreu  del complex ecosistema 

industrial català fruit d’una trajectòria històrica no improvisada, el país ha 

perdut l’alè i la capacitat de reacció davant dels canvis que s’albiren. El 

mateix es respira al conjunt d’Europa, fora algunes excepcions. 

La crisi ha obert els ulls a unes economies, les europees, que subscriuen de 

ple l’estratègia Horitzó 2020 per a recuperar el pols industrial, dedicant els 

fons estructurals a la especialització de les regions, la innovació, millores 

competitives i la relocalització de les manufactures. A Catalunya, la societat 

ha reclamat més indústria com a resposta a la crisi. El col·lectiu “Pacte per a 

la indústria a Catalunya” dels agents socials i econòmics ha fet una crida al 

Govern per reprendre mesures de política industrial que portin a Catalunya 

a liderar novament la producció a la major part dels sectors productius, a 

incrementar les exportacions i millorar la base competitiva de la indústria. 

Avui a Europa ja ningú dubta que les economies amb més pes en els sectors 

industrials són les més dinàmiques i amb menys atur. 

CCOO proposa per a sortir de la crisi un model econòmic de base industrial. 

A Europa, la transició cap a una economia baixa en carboni ha de ser un 

gran projecte industrial3. En conseqüència, en els propers anys, Catalunya 

ha de desplegar polítiques actives que facin front a les principals carències i 

insuficiències del teixit econòmic tals com: la petita dimensió de l’empresa, 

la tendència a la terciarització i la pèrdua de manufactures, així com una 

baixa intensitat tecnològica i baixos pressupostos per a la recerca i la 

innovació, la modesta producció de patents i l’excessiva dependència del 

crèdit per al finançament corrent. A les febleses cal afegir en els darrers 

anys pèrdues de competitivitat per l’encara elevada intensitat energètica 

dels processos productius que, sumat al creixent cost de l’energia, posa 

contra les cordes de la viabilitat alguns sectors intensos en consum 
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energètic. L’energia es percep avui com un dels reptes principals per a la 

competitivitat de les empreses.  

L’equilibri entre l’exigència medi ambiental, la necessitat de crear ocupació i 

la millora de la competitivitat de les empreses són la clau d’una equació que 

es resol principalment en el sector industrial. L’energia és una de les 

variables principals del complex equilibri. Per a CCOO, fer front a la crisi del 

model energètic, llastrat avui per una enorme dependència exterior i per la 

progressió creixent del preu dels hidrocarburs significa impulsar una 

transició cap a un nou model de producció industrial amb unes altres 

solucions tecnològiques, amb unes altres fonts energètiques i amb major 

justícia distributiva. Un model econòmic amb baixes emissions on les 

millores de la competitivitat de les empreses no depenguin de la reducció de 

salaris ni de la precarització contractual sinó de la modernització de la 

indústria, la disminució de la intensitat energètica, i del foment de l’estalvi 

mitjançant inversions en tecnologia més eficient en la producció, el 

transport i la gestió del negoci. 

Per a CCOO, el trànsit cap a un nou model econòmic basat en la indústria i 

en el canvi de model energètic, ha de saber compaginar canvi amb la 

preservació de l’acupabilitat dels treballadors/es i sobretot sensibilitat a 

l’hora de comprendre la diversitat de la nostra afiliació. 

 

 

El sector de l’energia 

A Catalunya, el petroli és responsable del principal consum d’energia 

primària amb el 47,2% del consum total, seguit a continuació del gas 

natural amb el 24,6% i de l’energia nuclear amb el 20,1%4. Fonts totes 

elles d’importació, amb la conseqüent dependència exterior. Catalunya ha 

d’equilibrar en la mesura del possible el seu mix de consum en favor de les 

fonts pròpies d’energia i de les tecnologies renovables per tal de minimitzar 

l’actual desequilibri ara favorable a les fonts no renovables d’importació.  

Pel que fa al consum final, els productes petrolífers representen 

pràcticament la meitat del consum, destinats sobretot a combustibles. El 

major consum correspon als sectors del transport (41%) y la indústria 

(27%), el sector domèstic (16%) i els serveis (12,3%).  

Les activitats del sector energètic a Catalunya són majoritàriament les 

activitats de refinat i la petroquímica i la energia nuclear, totes elles 

ubicades fonamentalment a la província de Tarragona. 

A Espanya, l’estructura del consum és molt semblant. Els productes 

petrolífers representen el 51% del consum final, y el gas natural, el 14,8%. 
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Les renovables en conjunt representen el 7,2% del consum total d’energia 

final. La dependència energètica d’Espanya ronda actualment el 75%. La 

factura anual per importació de combustibles fòssils és de aproximadament 

45.0000 milions d’euros, y és de lluny la principal factura de la balança 

comercial amb l’exterior.  

El subsector de la refinació de petroli ha estat i és encara una indústria 

estratègica per l’enorme dependència que tenim de productes petrolífers 

per al transport i la mobilitat, la indústria química bàsica i altres sectors 

productius intensius en l’ús d’energia que la utilitzen com a input bàsic. 

Depèn quasi en exclusivitat de les importacions de cru en més del 99%. 

L’únic jaciment (jaciment Casablanca) en aigües de Tarragona produeix tan 

sols el 0.16% de la demanda global de l’Estat.  

L’ús principal del petroli refinat és com a combustible (75%). A més també 

s’usa per a l’obtenció de plàstics, fibres i cautxús sintètics, detergents, 

adobs nitrogenats. El sector presenta una elevada concentració empresarial. 

La capacitat de refinament es reparteix entre tres grans companyies: Repsol 

(63%), Cepsa (28%) i BP (9%). 

En sintonia amb la caiguda de la demanda d’energia que afecta globalment 

als països de l’OCDE, a Espanya, la caiguda de la demanda interna de 

productes de refineria va ser el 2012 de l’ordre del 6%, fet que ha 

comportat un augment de l’exportació del 31% en el mateix any, i una 

reducció de la importació del 28%. La caiguda s’ha moderat el 2013 (-

4,7%). No obstant, el cost de la importació de combustibles fòssils va 

arribar el 2012 fins els 45.000 milions de euros, la principal carrega de la 

balança comercial exterior de l’economia espanyola.   

El subsector del gas natural ha experimentat a Espanya i a Catalunya un 

important creixement, sobretot pel seu ús en les centrals de generació 

elèctrica de cicle combinat de gas. L’aprovisionament (la practica totalitat 

del gas s’importa) es fa a través de gasoductes des del nord d’Àfrica i des 

d’Europa, o bé amb vaixells de transport de gas liquat. Simultàniament ha 

crescut una xarxa de infraestructures de regasificació, distribució i 

magatzematge de gas sota la gestió de l’empresa ENAGÁS que actua amb 

règim de monopoli regulat. A Catalunya Gas Natura Fenosa és l’empresa 

propietària de la xarxa de distribució. Aquesta empresa ostenta el 37,7% de 

quota de mercat en la comercialització del gas.  

El subsector elèctric a Catalunya té com a principal font de generació 

l’energia nuclear (50% de la producció elèctrica total), seguida de les 

centrals de cicle combinat de gas (18,3% el 2013). La generació eòlica a 

Catalunya ocupa el setè lloc dins l’Estat. Amb un total de 42 parcs eòlics 

operatius a finals de 2013 i una potència total instal·lada de 1.272,32MW, 

representa el 5,86% del total de potencia de l’Estat.  La principal empresa 
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de comercialització i distribució és Endesa, entre un total de 99 empreses 

comercialitzadores. 

El sector de les energies renovables és un sector genuïnament 

tecnològic, industrial i clarament exportador. La seva contribució a la 

balança comercial espanyola, segons la patronal APPA, va ser el 2012 de 

724 milions d’euros (2% de creixement interanual). La contribució directa al 

Pib del sector renovable a Espanya atribuïble a l’activitat industrial va ser de 

7.411 milions d’euros (4,8%) el 2012 i la indirecta de 3.152 milions. La 

contribució total del Sector va ser el 2012 de l’1% del Pib d’Espanya. 

En relació a les diferents tecnologies de renovables, la que més aporta 

percentualment és la solar fotovoltaica (31,65%), la eòlica (27,44%), la 

solar termoelèctrica (18,39%) i la biomassa elèctrica (12,4%). 

El sector ha sofert una pèrdua progressiva de llocs de treball des de 2008 

com a conseqüència de la moratòria a les energies renovables i la situació 

d’inestabilitat regulatòria. L’any 2012 es van comptabilitzar un total de 

113.899 llocs de treball, 8.618 menys que l’any anterior, y 23.623 llocs de 

treball menys que el 2008. Les tecnologies que han perdut més ocupació el 

2012 són la termoelèctrica, amb (5.973), y la eòlica (3.811).    

 

 

El sistema elèctric 

Pel que fa al sistema elèctric, els reptes són molts i el desgavell notori. El 

mercat elèctric pateix d’una mala regulació, amb pràctiques oligopolistes 

que tendeixen a encarir el KWh. Els sistema integrat espanyol té una 

sobrecapacitat de generació per una sèrie de condicionants que tenen més a 

veure amb la mala planificació i amb interessos no tant del sistema com 

d’alguns actors d’aquest.   

La causa principal de la sobrecapacitat generadora del sistema elèctric 

espanyol és el fulgurant desplegament de las centrals tèrmiques de cicle 

combinat de gas natural, i el també l’important creixement de la eòlica. 

Entre el 2000 i el 2012  els cicles combinats de gas han passat a ser la 

primera tecnologia en potencia instal·lada (27.123MW), tot un rècord tenint 

en compte que l’any 2000 no hi havia ni un sol MW instal·lat. La eòlica va 

assolir el 2013 una potència total instal·lada de 21.049MW, esdevenint la 

segona en importància.  

Si bé la sobrecapacitat constitueix un factor de diversificació i de seguretat 

en el suport del sistema elèctric, el sobredimensionat parc de generació que 

duplica la potència pic, o moment de màxima demanda, dificulta no obstant 

l’amortització de les inversions fetes sobretot en centrals de cicle combinat. 
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L’error en les previsions i la planificació s’ha vist agreujat pel gran 

desenvolupament de la generació renovable a l’empara d’incentius a les 

tecnologies netes, seguint les recomanacions de les directrius europees per 

a reduir les emissions de CO2 i per impulsar el canvi de model energètic. 

La conseqüència d’aquest excés és que la producció de les centrals de cicle 

combinat de gas s’ha vist notablement reduïda a partir de 2008 per la 

progressiva aportació de les renovables al sistema. Això està suposant un 

llast financer per a les empreses propietàries, que se les compensa 

mitjançant el mecanisme de pagament per capacitat. Aquestes empreses 

compensen els KWh que deixen de produir per una prima a la qual tenen 

dret pel fet de tenir les centrals en tot moment a disposició per absorbir 

eventualment la demanda no satisfeta del sistema. 

La causa més al·legada del dèficit de tarifa és l’actualment extinta retribució 

a la generació elèctrica en règim especial, que afecta a les renovables i a les 

tecnologies no renovables amb cogeneració. Les primes al KWh produït en 

règim especial, així com altres costos derivats de les polítiques per al 

foment de l’eficiència energètica impulsades per l’IDAE també carreguen 

sobre els costos del sistema, afegint més deute. No obstant, si bé és cert 

que les primes al règim especial han contribuït a la maduració tecnològica 

del sector renovable i a l’impuls industrial d’aquest sector a Espanya, a la 

diversificació del “mix nacional”, la reducció de la dependència tecnològica 

exterior, i la minoració d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, seguint les 

directives de la UE, també s’ha de tenir present que aquests sectors on tant 

s’ha invertit tecnológicament no han estat aliens a tancament d’empreses, 

acomiadaments i certa precarització de l’ocupació.  

S’ha argumentat, majoritàriament des del sector gasista, que les primes a 

les renovables són la causa principal del dèficit de tarifa. En canvi cal 

reconèixer que el gran desenvolupament de les renovables ha situat 

Espanya a la punta de llança de la nova indústria de l’energia en el món. En 

rigor, el cost de les primes no és la causa principal del dèficit ja que a les 

primes rebudes per les renovables cal descomptar tant l’impacte econòmic 

d’evitar importacions de combustibles com el d’evitar l’emissió de gasos 

d’efecte hivernacle. En qualsevol cas, les primes han facilitat el 

desenvolupament de sectors tecnològics capdavanters en el món que 

exporten per més de 2.000 milions anuals com l’eòlic, el solar tèrmic i el 

termosolar, aquest darrer actualment a la davantera mundial però perdent 

avantatge donada la política regressiva del govern espanyol en relació a les 

renovables.  

La necessitat de fer front al dèficit de tarifa, del qual el principal component 

del deute és el seu propi finançament, és la causa per la que s’explicaria el 

fort increment de les tarifes elèctriques. És cert que a Espanya la tarifa 

elèctrica pels consumidors domèstics és de les més altes d’Europa. I 

sobretot de les que més s’ha incrementat en els darrers anys donat els 
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augments insuficients registrats en anys anteriors. No és així per a les 

tarifes industrials, on Espanya es troba per sota de la mitjana dels països 

europeus incloent els industrialment més competitius com Dinamarca i 

Alemanya en la major part de franges de consum a excepció de la franja de 

menor consum, en la que tot i així Alemanya ens supera en preu5.  La 

veritat sobre el dèficit de tarifa continua sent una incògnita donat que el 

Parlament espanyol ha impossibilitat la realització d’una auditoria del 

sistema elèctric proposada pel grup parlamentari Izquierda Plural.  

 

Política regulatòria del sector elèctric i les renovables. Com s’ha 

comentat, la caòtica política regulatòria del sector de les renovables, amb 

vaivens, moratòria dels incentius econòmics per a la generació amb règim 

especial, la no actualització de primes mitjançant l’IPC, l’abolició de la 

modalitat de mercat més prima, el retall d’hores de producció, nous 

impostos.... ha sumit el sector de les renovables, sobretot a partir del RD 

1/2012, en una crisi de desmantellament d’empreses amb pèrdua 

d’ocupació, paralització de projectes, i incertesa de la viabilitat de les seves 

inversions.   

Les reformes legislatives i regulatòries dels governs, especialment des de 

l’entrada del Govern de Rajoy, han canviat completament les condicions 

sobre les que es s’havia invertit en el sector de les renovables, creant una 

forta inseguretat jurídica. Les reaccions no s’han fet esperar. Empreses i 

inversors han denunciat al govern d’Espanya davant d’instàncies judicials 

internacionals.  

La involució regulatòria en el sector va tenir un moment d’inflexió en el RD-

llei 1/2012 pel qual es va procedir a suspendre els procediments de pre-

assignació de retribució a les noves instal·lacions de producció d’energia 

elèctrica en règim especial. La desaparició de les primes, que el govern va 

justificar pel fet d’haver superat àmpliament els objectius de potència 

previstos en el Pla d’Energies Renovables 2005-2010 (PER), va suposar una 

frenada en el creixement de la indústria que s’havia desenvolupat 

fulgurantment durant els anys anteriors.  

El febrer de 2013, el RD-Llei 2/2013 de medidas urgentes en el sistema 

eléctrico y en el sector financiero, introdueix amb caràcter retroactiu 

mesures que eliminaven sense avís previ el sistema de “mercat més prima”, 

amb la justificació d’acabar amb el dèficit de tarifa. La conseqüència va ser 

una caiguda de les inversions en energies renovables pròxima al 96% en el 

primer trimestre de 2013, quan aquestes energies aportaven en el mateix 

període (primer trimestre de 2013) quasi la meitat (48,6%) de la producció 

elèctrica total.  
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La Lei 24/2013 del Sector Eléctrico estableix la regulació de les condicions 

administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de 

subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb 

autoconsum. La llei imposa un peatge nou de suport que encareix 

l’autoconsum fins el punt de fer-lo més gravós que el subministre elèctric 

convencional. L’actual esborrany de la norma reguladora de l’autoconsum 

estableix que els consumidors subjectes a qualsevol modalitat 

d’autoconsum tindran l’obligació de contribuir per l’energia autoconsumida 

als costos i serveis dels sistema. 

L’ordre ministerial IET/1045/2014, derivada del RD413/2014 de 6 de juny, 

aprova nous paràmetres retributius aplicables a instal·lacions de producció 

d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i 

residus. La nova normativa retributiva posa en un seriós conflicte a les 

plantes de secat de purins amb gas, les quals es veuen arrossegades al 

tancament. Es tracta de plantes relativament noves amb crèdits bancaris 

que tindran molt difícil la seva continuïtat. De fet, a Catalunya han tancat la 

majoria de les instal·lacions, ocasionant al mateix temps un greu problema  

en el sector porcí que ara ha de replantejar com gestiona els purins. 

L’activitat l’egislativa del govern en matèria de regulació del sector elèctric 

no ha fet més que contradir les directives europees, generar inseguretat 

jurídica entre els inversors, les empreses del sector renovable i els 

consumidors6.   

 

Reptes del sector elèctric. Els reptes principals que ha d’encarar el sector 

elèctric són la planificació d’un mix de generació que contempli la transició 

cap a un nou model basat en les energies renovables. Ordenar el mercat 

amb retribucions justes per a cada tipus de central de generació ajustada 

als seus costos, d’acord a la maduresa i grau d’amortització. Recolzar 

l’estratègia d’eficiència i estalvi d’energia i incentiu al canvi de model per a 

les tecnologies renovables que precisin encara impuls i maduració. Regular 

la autogeneració per a fomentar tant com sigui possible la generació 

elèctrica distribuïda amb autoconsum. Fomentar l’electrificació de la 

mobilitat i el transport. Diversificar la concurrència d’agents productors i 

comercialitzadors per acabar amb l’actual oligopoli. En definitiva, planificar 

segons els interessos dels ciutadans per tal de desenvolupar una nova 

indústria energètica d’alt valor tecnològic amb capacitat exportadora. 

La planificació ha d’apuntar cap a un matriu elèctrica renovable però 

gestionant la situació present per assegurar paral·lelament la màxima 

capacitat assumible amb fons lliures de carboni, amb seguretat i qualitat de 

subministrament mitjançant fons redundants o de suport, i mitjançant una 

gestió eficient de la corba de càrrega. L’ampliació de les interconnexions 

elèctriques amb el sistema europeu. Una planificació per a l’electrificació de 
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la mobilitat perquè aquesta absorbeixi a mitjà termini la capacitat de 

generació de les tèrmiques de cicle combinat, facilitant la seva amortització 

sense que això suposi un fre a l’expansió continuada de les renovables fins 

la cobertura final del 100% de la demanda.  

CCOO de Catalunya es compromet amb una estratègia per a transitar de 

l’actual model basat en combustibles d’origen fòssil a un altre 

fonamentalment amb fonts renovables. La transició ha de contemplar un 

període de temps suficient per facilitar la transformació tecnològica i laboral 

dels llocs de treball en els subsectors implicats. Així com per a mantenir el 

sistema dintre d’uns límits que garanteixin la seguretat de subministrament 

i no creïn tensions excessives de mercat. Ara bé, la transició ha de ser 

planificada, desplaçant progressivament les inversions cap a l’objectiu del 

canvi de model, amb la mirada posada en l’objectiu però sense perdre de 

vista la realitat representativa de CCOO en aquests sectors en l’actualitat. 

Només amb una planificació feta amb rigor i determinació es podrà 

substituir l’actual model per un altre renovable sense comprometre les 

actuals inversions en tecnologies no amortitzades. Una planificació que 

signifiqui reconvertir sectors industrials madurs a noves activitats enfocades 

al nou model per impulsar amb decisió una reindustrialització en el sector 

energètic. Planificar també la conversió de llocs de treball a noves activitats 

per mantenir i incrementar l’ocupació en les empreses de l’energia. 

Impulsar alhora amb la transició energètica sectors tecnològics que a 

Catalunya ja s’organitzen en els clústers de l’automoció, biotecnologia, 

smart cities, eficiència energètica, energia solar, ferroviari, il·luminació, 

materials avançats, motocicleta, etc7.  

 

 

Pobresa energètica 

L’encariment de l’energia, i en concret de l’electricitat, està tenint unes 

derivades socials amb impacte sobre les famílies que no poden pagar la 

factura elèctrica amb la conseqüència del tall de subministrament en força 

casos de famílies empobrides per la crisi. A Catalunya gairebé el 13% de la 

població declara que no pot mantenir l’habitatge a una temperatura 

adequada8. Les conseqüències que se’n deriven repercuteixen en la salut, el 

benestar... 

Es posa de manifest que la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris i la 

desocupació, sobretot la de llarga durada, l’increment de preus de l’energia 

i la baixa qualitat de l’edificació (més del 50% dels edificis van ser 

construïts abans que s’apliqués qualsevol normativa de regulació tèrmica) 

són la causa de l’anomenada pobresa energètica.  
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Les mesures aprovades pel Govern de la Generalitat per impedir la 

interrupció del subministrament de gas i electricitat a les persones en 

situació de vulnerabilitat econòmica són insuficients per restrictives i perquè 

només contemplen l’ajornament del deute, contribuint a augmentar 

l’endeutament de les famílies, empitjorant així la situació de precarietat.  

 

 

Canvi de model productiu. Canvi de model energètic 

La crisi que s’ha instal·lat a Catalunya, agreujada pels episodis de recessió 

de l’economia que s’esdevenen des de 2008, és de caire estructural donat el 

debilitament del teixit productiu català, la pèrdua de pes de la indústria i els 

excessos d’una economia especulativa conreada durant els dos darrers 

decennis. La desocupació és el símptoma i alhora la conseqüència d’un 

fenomen que no és conjuntural sinó estructural, i no es recuperarà tornant 

a créixer a uns nivells acceptables sense una reindustrialització.  

Difícilment l’actual conjuntura de tímida recuperació del Pib podrà absorbir 

els llocs de treball perduts des de 2008 sense una reconversió industrial o, 

el que és el mateix, sense un canvi de model productiu. El canvi de model 

no vindrà donat de manera automàtica per l’irrupció de nou coneixement i 

la conseqüent substitució tecnològica, sinó que dependrà de que es 

prenguin decisions estratègiques amb el fi de crear nous escenaris 

d’inversió i noves oportunitats de mercat. Decisions, en definitiva, de país. 

Els governs han de traçar, mitjançant els instruments legislatius i de 

planificació,  el camí dels canvis transcendents en matèria de política 

econòmica i industrial. Això vol dir planificació energètica i planificació per 

impulsar els sectors industrials estratègics per sobre dels interessos 

conjunturals del mercat i dels lobbys que intenten dirigir l’economia cap els 

seus interessos.  

En el marc de les recomanacions de la Comissió Europea per a una indústria 

més forta per al creixement i la recuperació econòmica, aquesta descriu 

unes línies prioritàries d’actuació per a facilitar la inversió en noves 

tecnologies i innovació: mercats per a les tecnologies avançades de 

fabricació amb vistes a una producció neta; mercats per a les tecnologies 

facilitadores essencials (nanotecnologia, microelectrònica, biotecnologia 

industrial, materials avançats i fotònica); mercats de bioproductes, política 

industrial sostenible, construcció i matèries primeres; vehicles nets; xarxes 

intel·ligents9.  

Els governs han d’optar i comprometre’s per dirigir les inversions i la 

planificació cap a objectius, en els quals el canvi de model energètic els 

afecta de manera transversal. No hi ha cap mena de dubte que el model 

industrial del segle XXI es desenvoluparà sobre la base d’una transició 
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planificada de l’escenari actual a un sistema d’unes fonts energètiques netes 

i  lliures de carboni, l’electrificació de la mobilitat i el transport, la mobilitat 

sostenible, la producció de matèries en biorrefineria, etc. Una planificació 

energètica que no contempli aquests escenaris no servirà. Y encara servirà 

menys l’absència de planificació, deixant que sigui el poder dels lobbys 

econòmics i financers els que condueixin l’esdevenidor. 

CCOO de Catalunya insta al govern de Catalunya i d’Espanya, i a la resta 

d’agents econòmics i socials a subscriure un Pacte d’Estat per emprendre 

una planificació energètica i del sistema elèctric a llarg termini per a 

transitar cap a un model amb fonts renovables, preveient la substitució 

progressiva de les actuals fonts d’hidrocarburs i nuclear. Que impulsi així 

mateix els sectors i subsectors energètics i industrials per a desenvolupar 

indústria pròpia amb creació de llocs de treball. Que impulsi el 

desplegament en el territori català de les infraestructures energètiques de 

generació, transport, magatzematge i distribució per assolir al final de la 

transició una plena sobirania energètica. Que impulsi les infraestructures 

d’interconnexió amb la Península i resta d’Europa per a la integració del 

sistema elèctric a la xarxa europea necessària per donar robustesa al 

sistema elèctric europeu.  

CCOO de Catalunya vol cooperar amb els agents sindicals, empresarials, el 

món professional i acadèmic i amb les institucions del país per a cercar 

junts estratègies encaminades al canvi de model energètic. 

 

Barcelona, octubre de 2014 
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