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ARA JA ES POT!  
Electricitat 100% renovable a casa! 
Ara ja podem ser clients d'empreses comercialitzadores d'electricitat 100% renovable! 
 
 
A qui pagues l’electricitat que fas servir a casa? A Endesa? 
  
1.- Ja saps qui és Endesa? 
 
L’antiga Empresa Nacional de Electricidad – ENDESA (empresa de propietat estatal, creada pel règim 
franquista, l’any 1944, per cremar els carbons de baixa qualitat i altament contaminants (que hi ha a 
diverses conques mineres de l’Estat Espanyol) va començar el procés de privatització l’any 1988, el 
qual va finalitzar l’any 1998. Endesa avui és propietat de l’empresa del govern italià ENEL que, 
durant molts anys, va presidir Berlusconi.    
  
A Catalunya, Endesa té la propietat de les nuclears d’Ascó I (100%), Ascó II (85%) i Vandellòs II (72%), 
que produeixen residus nuclears que s’hauran de guardar de forma vigilada durant milers d’anys. A 
més a més, es propietària de diverses centrals de cicle combinat que cremen gas fòssil importat del 
nord d’Àfrica, i que emeten ingents quantitats de CO2 a l’atmosfera i llencen ingents quantitats de 
calor al mar.    
  
Endesa també opera a diversos països de Llatinoamèrica, per exemple a Xile, on ha construït 
embassaments a  territoris ancestrals dels maputxes.    
  
2.- Vols que els teus diners continuïn anant a empreses com Endesa?   
  
Fins fa poc les persones usuàries d’electricitat estàvem condemnades a ser esclaus (abonats) dels 
antics monopolis elèctrics (avui transformats en oligopolis). Des que es va iniciar la liberalització del 
sistema elèctric, l’any 1997, els monopolis s’han transformat en oligopolis i continuen dominant el 
mercat elèctric.    
  
La liberalització va trencar els monopolis integrats verticalment i va fer néixer empreses separades, 
de generació, distribució, comercialització, etc. Tot i això aquestes empreses resultants han 
continuat formant part d’un grup empresarial integrat, amb la qual cosa actuen de facto com 
oligopolis dominant el mercat i posant molts entrebancs per que hi hagi una veritable competència 
en l’oferta d’electricitat.    
  
Avui però, ja hi ha empreses comercialitzadores d’electricitat que fan una oferta d’electricitat 100% 
verda i neta per als usuaris domèstics. Per tant, s’ha obert la porta a que la ciutadania, tipa d’haver 
d’aguantar les imposicions dels oligopolis, pugui deixar de ser la seva abonada i pugui exercir el 
paper de client escollint lliurement a qui afavorir amb els diners de la factura de l’electricitat: a 
empreses que ofereixen electricitat bruta, com Endesa, o empreses que ofereixen electricitat verda i 
neta, com per exemple Som Energia, una pionera cooperativa catalana fundada a Girona al 
novembre de 2010, i creada exclusivament per comercialitzar electricitat verda i neta al 100% i per 
invertir en instal·lacions de generació renovables.   
  



3.- Ara ja es pot! I tu què decideixes? 
 
Fins a finals de 2010, solament qui tenia una potència contractada superior a 10 kW podia 
contractar electricitat verda i neta.  Però des de començament de l'any 2011 ja no hi ha cap 
entrebanc perquè una família i/o una entitat pugui contractar-la encara que tingui una potència 
inferior a 10 kW.    
 
Per això, el GCTPFNN fa una crida pública per què la ciutadania deixi de ser abonada dels oligopolis 
i passi a ser client d’empreses que ofereixin electricitat 100% renovable.    
 
Per fer-ho solament s'ha d'anar al web de Som Energia. Com que és una cooperativa, t'has de fer 
soci/a (amb una aportació de 100€). Una vegada ets soci/a, es pot demanar el canvi de 
comercialitzadora i passar a ser client se Som Energia. En molt poc temps es realitza el canvi de 
comercialitzadora. 
 
També es fot fer el canvi anant al web de Gesternova (es va crear amb l'objectiu de comercialitzar 
l'electricitat produïda pels membres de l'Associació de Productors d'Energies Renovables - APPA), 
Hola Luz, etc. etc. 
 


