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En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de 
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al 

L'autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou model 
energètic sostenible que ens permeta fer front a la realitat del canvi climàtic. L'autoconsum 
contribueix a reduir la dependència energètica de l'exterior (que en el cas de l'Estat espanyol és 
del 86%) i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient. 
D'altra banda, incrementa l'eficiència energètica, millora la competitivitat de les em
ocupació i fomenta l'economia local; a més, és una eina que, en mans de l'administració pública, 
pot pal·liar la pobresa energètica. Molt més quan, el dia d'avui, no requereix cap subvenció 
pública per desenvolupar-se en el nostre país. Per es
l'energia, tal com recull la proposta d'Unió Energètica de la Comissió Europea, qualsevol 
normativa reguladora de l'autoconsum hauria de tenir com a principal objectiu afavorir
tant, inspirar-se en les millors pràctiques disponibles.

Des de l'Administració municipal no podem romandre aliens a este canvi. Les 
administracions públiques locals són les més properes a la ciutadania, i per això les primeres que 
han d'exercir un paper exemplaritzant i inform
i de producció de nous recursos més respectuosos amb el desenvolupament sostenible, bona 
prova d'això són els exemples que tenim a Crevillent amb les plantes fotovoltaiques existents i 
amb el seguit d'inversors crevillentins que en el seu moment van apostar i segueixen apostant per 
esta energia neta. 

El passat 25 de gener es va presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats una Proposició 
de Llei per al Foment de l'Autoconsum Elèctric. Esta llei modificav
del sector elèctric i derogava algunes de les disposicions del Reial Decret 900/2015 pel qual es 
regulaven les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de 
subministrament d'energia elèctrica amb
concret, esta Llei establiria quatre canvis principals en la normativa de l'autoconsum. En primer 
lloc, reconéixer el dret a autoconsumir
que l'energia autoconsumida instantàniament o emmagatzemada en bateries i autoconsumida 
amb posterioritat no ha de contribuir addicionalment a sufragar els costos del sistema elèctric, ja 
que en cap moment es fa ús de la xarxa elèctrica. Només passaria a ser rellevant l'existència o no 
d'excedents, que en tot cas serien tractats com qualsevol altra modalitat de producció d'energia 
elèctrica. Quedaria per tant suprimit el Registre Administratiu d'A
desapareixeria la seua raó de ser, sent una càrrega administrativa injustificada. En segon terme, 
habilitaria la possibilitat que diversos consumidors compartiren instal·lacions d'autoconsum 
perquè puguen desenvolupar-se en l'àmbit urbà d
que no injecten energia a la xarxa elèctrica serien legalitzades segons els reglaments tècnics 

MOCIÓ “Derogació de l’impost al sol
 

del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

L'autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou model 
energètic sostenible que ens permeta fer front a la realitat del canvi climàtic. L'autoconsum 

pendència energètica de l'exterior (que en el cas de l'Estat espanyol és 
del 86%) i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient. 
D'altra banda, incrementa l'eficiència energètica, millora la competitivitat de les em
ocupació i fomenta l'economia local; a més, és una eina que, en mans de l'administració pública, 
pot pal·liar la pobresa energètica. Molt més quan, el dia d'avui, no requereix cap subvenció 

se en el nostre país. Per estes raons i per la necessitat de democratitzar 
l'energia, tal com recull la proposta d'Unió Energètica de la Comissió Europea, qualsevol 
normativa reguladora de l'autoconsum hauria de tenir com a principal objectiu afavorir

es millors pràctiques disponibles. 

Des de l'Administració municipal no podem romandre aliens a este canvi. Les 
administracions públiques locals són les més properes a la ciutadania, i per això les primeres que 
han d'exercir un paper exemplaritzant i informatiu. Tenim un gran potencial de generació d'estalvis 
i de producció de nous recursos més respectuosos amb el desenvolupament sostenible, bona 
prova d'això són els exemples que tenim a Crevillent amb les plantes fotovoltaiques existents i 

nversors crevillentins que en el seu moment van apostar i segueixen apostant per 

El passat 25 de gener es va presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats una Proposició 
de Llei per al Foment de l'Autoconsum Elèctric. Esta llei modificava l'article 9 de la Llei 24/2013 
del sector elèctric i derogava algunes de les disposicions del Reial Decret 900/2015 pel qual es 
regulaven les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de 
subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. En 
concret, esta Llei establiria quatre canvis principals en la normativa de l'autoconsum. En primer 

autoconsumir energia elèctrica sense cap tipus de càrrec, per considerar 
que l'energia autoconsumida instantàniament o emmagatzemada en bateries i autoconsumida 
amb posterioritat no ha de contribuir addicionalment a sufragar els costos del sistema elèctric, ja 

cap moment es fa ús de la xarxa elèctrica. Només passaria a ser rellevant l'existència o no 
d'excedents, que en tot cas serien tractats com qualsevol altra modalitat de producció d'energia 
elèctrica. Quedaria per tant suprimit el Registre Administratiu d'A
desapareixeria la seua raó de ser, sent una càrrega administrativa injustificada. En segon terme, 
habilitaria la possibilitat que diversos consumidors compartiren instal·lacions d'autoconsum 

se en l'àmbit urbà domèstic. Tercer, les instal·lacions d'autoconsum 
que no injecten energia a la xarxa elèctrica serien legalitzades segons els reglaments tècnics 

Derogació de l’impost al sol

 

’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
la següent: 

L'autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou model 
energètic sostenible que ens permeta fer front a la realitat del canvi climàtic. L'autoconsum 

pendència energètica de l'exterior (que en el cas de l'Estat espanyol és 
del 86%) i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient. 
D'altra banda, incrementa l'eficiència energètica, millora la competitivitat de les empreses, crea 
ocupació i fomenta l'economia local; a més, és una eina que, en mans de l'administració pública, 
pot pal·liar la pobresa energètica. Molt més quan, el dia d'avui, no requereix cap subvenció 

tes raons i per la necessitat de democratitzar 
l'energia, tal com recull la proposta d'Unió Energètica de la Comissió Europea, qualsevol 
normativa reguladora de l'autoconsum hauria de tenir com a principal objectiu afavorir-lo i, per 

Des de l'Administració municipal no podem romandre aliens a este canvi. Les 
administracions públiques locals són les més properes a la ciutadania, i per això les primeres que 

atiu. Tenim un gran potencial de generació d'estalvis 
i de producció de nous recursos més respectuosos amb el desenvolupament sostenible, bona 
prova d'això són els exemples que tenim a Crevillent amb les plantes fotovoltaiques existents i 

nversors crevillentins que en el seu moment van apostar i segueixen apostant per 

El passat 25 de gener es va presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats una Proposició 
a l'article 9 de la Llei 24/2013 

del sector elèctric i derogava algunes de les disposicions del Reial Decret 900/2015 pel qual es 
regulaven les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de 

autoconsum i de producció amb autoconsum. En 
concret, esta Llei establiria quatre canvis principals en la normativa de l'autoconsum. En primer 

energia elèctrica sense cap tipus de càrrec, per considerar 
que l'energia autoconsumida instantàniament o emmagatzemada en bateries i autoconsumida 
amb posterioritat no ha de contribuir addicionalment a sufragar els costos del sistema elèctric, ja 

cap moment es fa ús de la xarxa elèctrica. Només passaria a ser rellevant l'existència o no 
d'excedents, que en tot cas serien tractats com qualsevol altra modalitat de producció d'energia 
elèctrica. Quedaria per tant suprimit el Registre Administratiu d'Autoconsum, ja que 
desapareixeria la seua raó de ser, sent una càrrega administrativa injustificada. En segon terme, 
habilitaria la possibilitat que diversos consumidors compartiren instal·lacions d'autoconsum 

omèstic. Tercer, les instal·lacions d'autoconsum 
que no injecten energia a la xarxa elèctrica serien legalitzades segons els reglaments tècnics 
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corresponents seguint un procediment de notificació sense requerir l'obtenció d'un punt de 
connexió ni cap altre tràmit administratiu, ja que no farien ús de la xarxa elèctrica. I per últim la 
nova llei s'adaptaria al règim sancionador pel que fa a autoconsum al veritable impacte del mateix 
en el sector elèctric. 

No obstant això, esta setmana el Govern Espanyol veta
llei acollint-se a l'argument de què la seua aprovació suposaria un descens de la recaptació a 
causa de l'IVA que els autoconsumidors
provinent de l'energia elèctrica. 
desenvolupament de les energies sostenibles no pot
motiu la derogació de les taxes d'autoconsum és una demanda que ha vingut sent defensada per 
una majoria parlamentària i venia recollida als programes electorals de diferents partits amb 
representació al Congrés. 

Este veto ha sigut utilitzat emprant l'article 134.6 de la Constitució Espanyola que dóna al 
Govern dret a vetar qualsevol projecte de llei que tinga 
donada l'actual situació, on encara s'està a expenses d'aprovar els Pressupostos Generals de 
2017, es pot considerar si més no qüestionable, més encara quan no hi ha majories polítiques 
clares al Congrés. 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

1. L'Ajuntament de Crevillent considera imperiosament necessari que es produïsca la 
modificació de la Llei 24/2013 i la derogació de l'articulat del Reial Decret 900/2015, 
pel qual s'estableix la 
econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb 
autoconsum i de producció amb autoconsum perquè s'òbriga un procés participatiu 
de redacció, amb la màxima urgència, d'una nor
desenvolupament de l'autoconsum que permeta a la societat en el seu conjunt 
gaudir dels seus beneficis econòmics, ambientals i socials, tenint en compte les 
consideracions dels diferents agents afectats per

2. L'Ajuntament de Crevillent insta als Grups Parlamentaris en el Congrés dels 
Diputats a què reconsideren el veto realitzat a la tramitació de la 
"Proposición de Ley para el Fomento
què el plenari del Congrés puga d
popularment denominat "impost al sol".

3. Estos acords seran comunicats de manera urgent als Grups Parlamentaris en el 
Congrés dels Diputats amb la

Vots A FAVOR  12 (PSOE - COMPROMÍS 

ABSTENCIONS  9 (PP) 

 

corresponents seguint un procediment de notificació sense requerir l'obtenció d'un punt de 
tràmit administratiu, ja que no farien ús de la xarxa elèctrica. I per últim la 

nova llei s'adaptaria al règim sancionador pel que fa a autoconsum al veritable impacte del mateix 

No obstant això, esta setmana el Govern Espanyol vetava la tramitació d'esta proposició de 
se a l'argument de què la seua aprovació suposaria un descens de la recaptació a 

autoconsumidors deixarien de pagar al reduir la despesa d'energia 
provinent de l'energia elèctrica. Considerem que la finalitat del govern pel que fa al 
desenvolupament de les energies sostenibles no pot ser guiada per l'afany recaptatori. Per eixe 
motiu la derogació de les taxes d'autoconsum és una demanda que ha vingut sent defensada per 

rlamentària i venia recollida als programes electorals de diferents partits amb 

Este veto ha sigut utilitzat emprant l'article 134.6 de la Constitució Espanyola que dóna al 
Govern dret a vetar qualsevol projecte de llei que tinga afecció pressupostària. Un article que 
donada l'actual situació, on encara s'està a expenses d'aprovar els Pressupostos Generals de 
2017, es pot considerar si més no qüestionable, més encara quan no hi ha majories polítiques 

tius, proposem al plenari de Crevillent els següents

L'Ajuntament de Crevillent considera imperiosament necessari que es produïsca la 
modificació de la Llei 24/2013 i la derogació de l'articulat del Reial Decret 900/2015, 
pel qual s'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 perquè s'òbriga un procés participatiu 
de redacció, amb la màxima urgència, d'una normativa realment favorable al 
desenvolupament de l'autoconsum que permeta a la societat en el seu conjunt 
gaudir dels seus beneficis econòmics, ambientals i socials, tenint en compte les 
consideracions dels diferents agents afectats per esta normativa.
L'Ajuntament de Crevillent insta als Grups Parlamentaris en el Congrés dels 

reconsideren el veto realitzat a la tramitació de la 
para el Fomento del Autoconsumo Eléctrico

el plenari del Congrés puga debatre una nova proposta de llei que acabe amb el 
t denominat "impost al sol". 

Estos acords seran comunicats de manera urgent als Grups Parlamentaris en el 
Congrés dels Diputats amb la conseqüent traducció d'estos per qui fos necessària.

Creville

COMPROMÍS - L’ESQUERRA - C’S - NO ADSCRITA

 

corresponents seguint un procediment de notificació sense requerir l'obtenció d'un punt de 
tràmit administratiu, ja que no farien ús de la xarxa elèctrica. I per últim la 

nova llei s'adaptaria al règim sancionador pel que fa a autoconsum al veritable impacte del mateix 

va la tramitació d'esta proposició de 
se a l'argument de què la seua aprovació suposaria un descens de la recaptació a 

reduir la despesa d'energia 
Considerem que la finalitat del govern pel que fa al 

guiada per l'afany recaptatori. Per eixe 
motiu la derogació de les taxes d'autoconsum és una demanda que ha vingut sent defensada per 

rlamentària i venia recollida als programes electorals de diferents partits amb 

Este veto ha sigut utilitzat emprant l'article 134.6 de la Constitució Espanyola que dóna al 
afecció pressupostària. Un article que 

donada l'actual situació, on encara s'està a expenses d'aprovar els Pressupostos Generals de 
2017, es pot considerar si més no qüestionable, més encara quan no hi ha majories polítiques 

tius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS: 

L'Ajuntament de Crevillent considera imperiosament necessari que es produïsca la 
modificació de la Llei 24/2013 i la derogació de l'articulat del Reial Decret 900/2015, 

regulació de les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb 
autoconsum i de producció amb autoconsum perquè s'òbriga un procés participatiu 

mativa realment favorable al 
desenvolupament de l'autoconsum que permeta a la societat en el seu conjunt 
gaudir dels seus beneficis econòmics, ambientals i socials, tenint en compte les 

normativa. 
L'Ajuntament de Crevillent insta als Grups Parlamentaris en el Congrés dels 

reconsideren el veto realitzat a la tramitació de la 
Eléctrico" amb intenció de 

ebatre una nova proposta de llei que acabe amb el 

Estos acords seran comunicats de manera urgent als Grups Parlamentaris en el 
traducció d'estos per qui fos necessària. 

Crevillent, 21 de març de 2017 

NO ADSCRITA)  


