MOCIÓ PER A EXIGIR AL GOVERN D'ESPANYA UNA BAIXADA
D’IMPOSTOS DE L’ENERGIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'agressió militar de Rússia a Ucraïna ha vingut a agreujar l'emergència energètica en la qual Espanya
està instal·lada des de juny de l’any passat, amb la inactivitat del Govern, que no ha encertat en les
mesures adoptades fins ara.
La situació energètica europea i concretament l'espanyola, estan experimentant un agreujament de la
situació de crisi de preus, que amenaça de convertir-se en estructural si atenem la situació geopolítica
que s'està vivint en l'actualitat, derivada de la tensió dels mercats de petroli i gas ocasionada
principalment per la invasió de Rússia a Ucraïna.
Els preus de la totalitat dels vectors energètics estan generant alarma social a Espanya, perquè tant els
combustibles derivats del petroli, com el gas natural i l’electricitat estan aconseguint diàriament rècords
de cotització, senda alcista que persisteix des de juny del passat any, però que aquestes darreres
setmanes s'ha tornat ja en insostenible. Aquesta situació afecta molt negativament a l'economia de les
famílies, a la productivitat de les empreses i a la competitivitat en general com a país.
L'últim informe d'Índex de Preus Harmonitzat situa a Espanya en un 7.5%, molt per damunt de la
mitjana de la zona euro, per la qual cosa les circumstàncies referides venen a empitjorar la situació
d'Espanya respecte a la Unió Europea, que a més complica perillosament la difícil situació espanyola
derivada d'uns alts costos energètics.
Observant l'IPC per sectors, s'adverteix que un major deteriorament en els sectors específicament
dependents de costos energètics; així el transport acumula una inflació del 12.9% en termes
harmonitzats, l'alimentació i begudes no alcohòliques un 22.8%, l'habitatge un 13.2% o el sector
HORECA un 13.1%, entre altres.
Aquesta situació es deu fonamentalment al fet que, en data de març de 2022, de mitjana la gasolina
sense plom té un màxim històric de 1.995€/l, el gasoil un preu de 1.891€/l i el gasoil B un preu de
1.227€/l, superant d'aquesta manera, dia rere dia, els seus màxims històrics. Per la seva part el Gas
Natural, segons la cotització publicada per MIBGAS, aconsegueix un màxim històric de 214.36€/MWh
(Tanc Virtual de Balanç) i el Gas Natural Liquat de 224.70€/MWh.
Es tracta sens dubte d'una situació insostenible, d'una autèntica emergència energètica, que requereix
mesures excepcionals i urgents, que limitin l'escalada de preus en el ciutadà, professionals i empresaris i
que redueixin l'impacte en les seves butxaques.
Des d'una perspectiva de justícia social, s'evidencia que els consums energètics tenen un major pes sobre
l'economia de les famílies amb menors ingressos i rendes més baixes, pels que la pujada de preus i la
major recaptació per impostos té un efecte regressiu sobre les famílies més vulnerables, són ells els més

perjudicats per l'efecte acumulatiu de pujada de preus de la cistella de la compra, major recaptació per
impostos i consums energètics més elevats.
A més, també determinats col·lectius professionals estan vivint amb incertesa com l’actual situació
d'emergència energètica deteriora la viabilitat econòmica i dels seus negocis i les seves ocupacions.
En aquest context econòmic resulta sorprenent, per estar totalment desconnectada de la realitat, la
recomanació que el Comitè d'Experts, seguint el dictat de la Ministra d'Hisenda, inclou com proposta
número 6 en el Llibre blanc per a la Reforma Fiscal: "Augment general de la fiscalitat d'hidrocarburs".
Es demana expressament "una pujada substancial de la tributació sobre els hidrocarburs, en particular
sobre el gas natural i l'automoció" que s’arriben a quantificar en un increment del 294% en la recaptació
pel primer i un increment del 47% en el segon.
Aquesta proposta suposaria l’enfonsament definitiu de bona part de la nostra indústria, però també de
les famílies, pimes i autònoms; per això, resulta alarmant que la Ministra s'hagi limitat a posposar-la fins
que arribi el moment oportú en comptes de descartar-la, mantenint l'amenaça sobre la nostra economia.
Per tot això, el grup Popular proposa al Ple l’aprovació dels següents,
ACORDS
1. – L’Ajuntament d'Algaida insta el Govern d’Espanya a reduir l'Impost Especial als Hidrocarburs
contemplat a l'article 50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, als nivells
mínims d'imposició aplicables als carburants, ressenyats en l'Annex I de la Directiva 2003/96/CE del
Consell de 27 d'octubre de 2003, de manera provisional i en tant persisteixi l'excepcional situació de
preus.
2.- L’Ajuntament d'Algaida insta el Govern d’Espanya a aplicar un tipus impositiu superreduït del 4% de
l'IVA al subministrament de gas natural, i de calefacció urbana.
3.- L’Ajuntament d'Algaida insta la Comissió Europea a la modificació de la Directiva 2006/112/CE del
Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l'Impost sobre el Valor Afegit, perquè
contempli l'aplicació d'un tipus impositiu reduït als carburants d'automoció, així com la suspensió dels
tipus mínims de l'Impost Especial d'Hidrocarburs establerts en la 2003/96/CE del Consell, de 27
d'octubre de 2003, de manera provisional i en tant persisteixi l'excepcional situació de preus.
4.- L’Ajuntament d'Algaida insta el Govern d’Espanya a renunciar a l'augment general de la fiscalitat dels
hidrocarburs proposada pel Comitè d'Experts, inclòs com proposada que perjudica greument l’economia
tant de les famílies com al nostre teixit empresarial i productiu.
5.- L’Ajuntament d'Algaida Insta el Govern d’Espanya a aplicar les modificacions dels crèdits
pressupostaris dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022 que resulten necessàries per a reduir
despesa improductiva i obtenir el crèdit suficient que permeti donar compliment al que es disposa en els
apartats anteriors.

6.- L’Ajuntament d'Algaida exigeix al govern d'Espanya que no dugui a terme la denominada
harmonització fiscal, que no és més que una pujada d'impostos encoberta.
7. - L’Ajuntament d'Algaida insta el govern d'Espanya a seguir l'exemple d'altres països europeus com
Portugal, Alemanya, França o Itàlia que en els últims anys han posat en marxa successives rebaixes
d'impostos per a fer costat a les classes mitjanes dels seus països i impulsar la recuperació de les seves
economies.
8. – Donar trasllat d'aquest acord al President del Govern d'Espanya, a la Ministra d'Hisenda i Funció
Pública, als portaveus dels grups parlamentaris en el Congrés i Senat i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.
Dimecres,23 de març de 2022.
El portaveu
Rafel Oliver Barros

