
A enerxía como dereito universal de 
todas as persoas ao benestar social, 
erradicar a pobreza enerxética: 

1. Unha unidade de convivencia está 
en situación de pobreza enerxética 
cando ten que destinar máis do 10% 
dos seus ingresos para satisfacer as 
súas necesidades enerxéticas (gas e 
electricidade) da súa vivenda. 

2. A Xunta de Galiza asumirá o custo das 
facturas de gas e electricidade das 
persoas consumidoras vulnerábeis en 
risco de pobreza enerxética, previa so-
licitude á Administración e de acordo 
aos servizos sociais. 

3. Co obxectivo de mellorar a preven-
ción e a planificación das actuacións 
públicas de cara a evitar a pobreza 
enerxética, a Xunta de Galiza acordará 
coas empresas subministradoras dos 
servizos básicos de electricidade e 
gas, a fixación de prezos sociais.

Medidas para garantir a enerxía como 
servizo público para o desenvolvemento 
económico e industrial de Galiza

1. Participación da Xunta de Galiza, directa-
mente ou a través de empresas mixtas, 
no aproveitamento público de todos 
recursos enerxéticos, así como de todas 
as instalacións de produción, distribución 
e transporte existentes en Galiza.

2. Implantación dunha tarifa eléctrica 
máis baixa para Galiza, partindo dun-
ha redución do 30% das peaxes do 
sistema eléctrico.

3. Diversificación das fontes de enerxía 
e adopción de medidas que permitan 
o desenvolvemento das enerxías re-
novábeis.

4. Aprobación dun plan de medidas para 
o fomento do aforro e de eficiencia no 
consumo enerxético.

5. A esixencia da inclusión de Galiza no 
actual Plano Estatal do Carbón.

6. A creación dunha tarifa industrial estábel, 
con variacións predicíbeis, á que se 
poidan acoller os grandes consumidores 
baixo o cumprimento dunha serie de 
requisitos de consumo, potencia con-
tratada e dispoñibilidade de interrupción 
da subministración se for preciso para a 
xestión do sistema eléctrico.



Por unha tarifa eléctrica galega

N

ILP - Iniciativa lexislativa popular

A Galiza o sector enerxético é 
estratéxico, polo que representa no 
produto interior bruto (PIB), e por ser 
un factor relevante para a produción 
industrial. A pesar desta importancia, 
non podemos deseñar e aplicar unha 
estratexia enerxética propia para o 
desenvolvemento económico e in-
dustrial de Galiza e para garantir o 
dereito universal de toda a poboación 
ao consumo de enerxía.

Ao longo de anos, por decisións 
políticas, a Galiza adxudicóusenos un 
papel de subministrador de enerxía 
eléctrica para o resto do Estado es-
pañol. Somos excedentes na xeración 
de electricidade; segundo os últimos 
dados oficiais publicados, exportamos 
o 40% da que producimos a través dun 
amplo abano de sistemas de produ-
ción eléctrica. 

Todo isto sucede sen termos nin-
gunha contraprestación nin repercu-
sión positiva. Mais ben ao contrario, 
padecemos as consecuencias am-
bientais e de uso do territorio para a 
produción de enerxía (asolagamento 
de vales, expropiacións, etc.), e por 

riba obrigásenos a ser solidarios 
para mantermos o sistema eléctrico 
pagando os extracustos do propio 
sistema como son o transporte e a 
extrapeninsularidade; é dicir, nós 
aportamos moito máis do que o sis-
tema nos devolve.

O marco regulatorio e tarifario co-
mún en todo o Estado español e as 
decisións adoptadas polas empresas 
eléctricas que actúan en réxime de 
oligopolio a través dos seus centros 
de decisión afastados de Galiza, le-
van a que nunca recibimos vantaxes, 
mesmo sufrimos en amplas zonas do 
país unha deficiente calidade da sub-
ministración eléctrica. Por riba, moitas 
persoas e familias non poden pagar as 
facturas da subministración enerxéti-
ca, eléctrica e de gas, especialmente 
durante os meses de inverno.

Non podemos esquecer que as 
tarifas eléctricas no Estado español 
son as terceiras máis caras para o 
consumo doméstico e as oitavas para 
o industrial, segundo unha compara-
tiva de Eurostat sobre trinta estados 
europeos. 

Vemos como industrias asentadas 
en Galiza, tanto as que desenvolven 
procesos produtivos intensivos no uso 
de enerxía (aluminio, aliaxes de ferro, 
etc.), como as que teñen menor con-
sumo pero de grande importancia es-
tratéxica na economía galega, pechan 
ou fan despedimentos masivos, entre 
outros motivos, polos altos prezos 
da electricidade, aumentando máis o 
desemprego e a emigración. Por riba, 
vemos como máis familias viven na 
pobreza enerxética ao non poderen 
pagar as facturas enerxéticas (gas, 
auga, electricidade, calefacción, etc.), 
situación que resulta intolerábel nunha 
sociedade socialmente avanzada.

Desde a CIG temos claro que dis-
por de electricidade a uns prezos que 
respondan á realidade dos custos 
correspondentes a súa produción, 
transporte e distribución, sería alta-
mente beneficioso para o crecemen-
to económico, o futuro industrial, a 
creación de emprego e a mellora do 
benestar social en Galiza. 

En Euscadi xa teñen unha tarifa 
industrial máis baixa, que significará 

un aforro estimado nuns 50 millóns de 
euros/ano. En varios países europeos, 
Alemaña, Suíza, Gran Bretaña non 
existe tarifa eléctrica única. 
En Galiza tamén é posíbel dispormos 
dunha tarifa eléctrica máis baixa, dunha 
tarifa galega. A electricidade non é un ben 
de consumo calquera, é un ben básico, 
é un servizo público que esixe un papel 
protagonista da Xunta de Galiza. Por iso, 
desde a CIG, propomos a través desta ILP, 
toda unha serie de medidas das que se 
verían beneficiados o conxunto dos sec-
tores produtivos galegos, que reducirían 
significativamente os custos en enerxía 
e polo tanto incrementarían a súa marxe 
de beneficios, ao tempo que isto suporía 
un aliciente para a instalación de novas 
industriais e favorecer así o noso desen-
volvemento económico. Así mesmo, unha 
tarifa eléctrica galega máis baixa, benefi-
ciaría globalmente a toda a poboación ao 
reducir o gasto das familias no consumo 
eléctrico, un dato especialmente relevante 
se temos en conta que en Galiza temos 
os salarios e as pensións máis baixas e 
un número cada vez maior de familias 
afectadas pola pobreza enerxética.


