ESCAC PRO-NUCLEAR.
"Un risc no és acceptable si hi ha alternatives. Fins i tot, per certs riscos, encara que no les
hagi. En aquests casos regeix el vell principi hipocràtic: en el dubte abstenir-se. (...) Davant la
gran quantitat de catàstrofes ecològiques de les últimes dècades, aquest principi hauria de ser
contemplat per tal d'evitar més víctimes derivades de la contaminació per radiacions ionitzants
a títol personal i mediambiental. "
Crítica de la (sin) razón nuclear. Eduard Rodríguez Farré i Salvador López Arnal.
Dos d'abril, després de 27 reunions de treball al llarg de 7 mesos, els 14 homes que formen la
Comissió d'Experts de Transició Energètica (en endavant la Comissió) (1) lliuren l’informe
encarregat pel govern del PP (des d'ara l'Informe): 543 pàgines sobre les quals el Congrés
haurà de definir la seva estratègia energètica a la Unió Europea a remetre, en principi (2),
abans d'abril de 2019.
L'Informe va ser aprovat el 19 de març per 11 vots a favor i tres abstencions; abstencions
sobre les quals valdrà la pena aturar-se (els tres abstencionistes van redactar vots particulars
justificant-se). Més enllà del nom (Anàlisi i propostes per a la descarbonització) l'Informe es
limita a una visió de conjuntura marcada pel futur de la generació elèctrica amb carbó i el
paper de l'energia nuclear a la transició; és a dir, una visió tàctica (no estratègica) en la
perspectiva del 2030. Aquí ens centrarem en l'energia nuclear, i en aspectes de la lògica amb
què s'ha redactat el document.
En energia nuclear, el contingut de l'informe és un escac en tota regla de la indústria al
sistema elèctric. L'abundància de proves que justifiquen aquesta afirmació tan contundent
obliga seleccionar. En aquesta selecció la numeració de pàgina sempre remetrà a l'Informe
complet, que inclou un resum executiu de 27 pàgines, que va ser publicat com a separata (3).
Quatre punts significatius
1.- Com a document de planificació indicativa, el treball de la Comissió s'ha centrat en els
resultats d'un model la resposta depèn de les dades d'entrada. Així que llegir "(...) A
l'escenari central s'assumeix que les centrals nuclears es mantenen en el mix,
si bé el carbó desapareix gairebé per complet, (...) [s'estan referint a l'any 2030] " (pàg.15),
ja il·lustra sobre el tipus de dades de partida utilitzades en el model.
2.- El gruix de l'Informe (40% de l'extensió total) són els dos escenaris vinculats a les
polítiques de la UE: el DG (generació distribuïda), i el ST (transició sostenible), programats
amb 2030 com a referència i amb dues variables de pluja: "normal" o sequera ( "hidraulicitat
mitjana "o" hidraulicitat seca ", en l'argot de l'informe) per allò dels embassaments. Com tots
dos escenaris parteixen de les mateixes premisses i d'un consum energètic ja establert,
arriben a conclusions idèntiques sobre l'energia nuclear. Dos exemples: "El grau de
compliment dels límits d'emissions referenciats a 2005 és molt elevat en els escenaris
analitzats a 2030: (...) tots, menys el de la no extensió de vida útil de l'energia
nuclear, compleixen en el cas dels sectors ETS energètics (...). en particular, la no
extensió de la vida útil de l'energia nuclear suposa un augment de entre 15 i 17
MTCO 2, segons els escenaris (...) »(pag. 81), o també:« Finalment, el apartat 3 recull
informació de partida relativa a la generació renovable, (...). també es proporciona informació
de la potència instal·lada lliure d'emissions a Espanya (renovables i nuclear)

(...)»(pag. 112).
Això és coherent amb l'adjudicació a la nuclear de zero emissions de CO2 de la qual parteix
el model (pag. 54).
3.- En les pàgines 142 i 143 s'analitzen els efectes d'un tancament del parc nuclear parcial
(set apartats) o total (nou apartats) per a tots dos escenaris (DG i ST). Com era d'esperar les
conseqüències són negatives (encara que aquesta paraula no s'usa per la seva escassa
neutralitat, es dedueix de les dades exposades), tant en el cas de tancament parcial com total.
Tres apunts.
- Un tancament nuclear no provoca una incidència significativa en les energies renovables: "En
Pel que fa a la generació renovable, la substitució de la generació nuclear per generació
tèrmica amb un funcionament més flexible, permet increments de generació renovable
encara que molt poc rellevants. "És a dir, que segons l'Informe és ridícul defensar que les
centrals nuclears bloquegen el desplegament de les tecnologies renovables. Un dels punts de
l'alternativa energètica del moviment ecologista és descartat.
- Lògicament, el tancament nuclear és negatiu per mitigar el canvi climàtic: "El nivell
d’emissions del sistema s'incrementa amb el tancament de les cinc centrals nuclears en unes
10 Mt CO2 fet que suposa un increment del 76% ". És a dir, plena justificació en l'Informe de
la consigna de la indústria nuclear.
- I també és negatiu per als costos, l'eix central de l'Informe: "El tancament de part del parc
nuclear provoca un increment notable dels costos de generació: el cost marginal del
sistema s'incrementa entre 2,5 i 3,2 € / MWh respecte a l'escenari base a causa de la
substitució de la generació nuclear per generació tèrmica de cost més elevat (cicle
combinat). Addicionalment, el tancament de nuclears fa necessària la programació de grups
tèrmics per garantir en tot moment un valor mínim de potència síncrona acoblada,
reserva rodant i generació ferm de suport a la renovable. El valor final de cost variable
de generació s'incrementa entre 6,5 i 7,1 € / MWh respecte a l'escenari base. ". això vol dir
el suport a les amenaces dels grups de pressió pro-nuclears cada vegada que es defensa el
tancament de les centrals. Les mateixes amenaces que es repeteixen rutinàriament des de
2006, quan es va plantejar el tancament de Garoña.
Tot això s'il·lustra amb gràfiques, quadres i apel·lacions a la fiabilitat en la cobertura de la
demanda elèctrica (p. 144-146).
4.- Com a reforç de tot l'anterior, l'apartat d'escenaris es tanca amb un annex de 15
pàgines (de la 261-275) que és una descarada justificació de context del suport a la
energia nuclear. Aquest apartat resumeix la història oficial i l'argumentari de la indústria sense
un sol matís, dubte, o menció crítica, cosa que es podria fer perfectament fins i tot des
el llenguatge oficial.
En coherència amb tot aquest desplegament propagandístic l'informe defensa el funcionament
nuclear fins al 2030, i no dóna recomanació concreta de data de tancament més enllà.

Els vots particulars
Donat el perfil (4) dels 14 homes de la Comissió no cabia fer-se il·lusions sobre el contingut
final de l'informe; per tant el resultat global no provoca decepció. Però, en canvi, resulta
sorprenent el caràcter tímid i submís dels "vots particulars" dels tres membres discrepants.
Quan, unes dues setmanes abans de la difusió de l'informe, es va saber que es formularien
"vots particulars ", hi va haver certa expectativa que aparegués una visió més ajustada a la
realitat que servís de contrapès a l'ortodòxia energètica imperant (5).
Doncs no, i aquí sí que hi ha la decepció, començant pel recurs dels discrepants a la abstenció,
no al vot en contra, i acabant amb el redactat dels vots particulars en el que a nuclear es
refereix. Vist el contingut d'alguns vots particulars, l'abstenció mostra una prudència tan
extrema que qüestiona encara més la figura de l'expert, i la vincula a un cert corporativisme.
A més de Jorge Aragó Medina (representant de CCOO), Cristóbal José Gallego Castell
(representant de Units Podem) i Josep Salas i Prat (representant d'ERC); cal esmentar
l'explicació de vot del president de la Comissió, Jorge Sanz Oliva, de llarga experiència en
càrrecs sota governs del PSOE, i vinculat actualment a una empresa consultora, ja que
esmenta específicament l'energia nuclear. En tots els casos les referències seran sintètiques.
Es recomana la lectura de l'apartat corresponent de l'Informe (P. 483-538) per contrastar el
que s'ha exposat.
L'explicació sobre nuclears del senyor Sanz Oliva són quatre paràgrafs referits a l'Annex que
tanca l'apartat d'escenaris. A partir del suport a l'Informe s'esmenten un seguit de cauteles i
"incerteses", incloses les que es deriven d'un possible compliment "dels compromisos que
figuren actualment en els programes electorals de diversos partits ". aquestes molestes
interferències de la política.
La justificació de l'abstenció del senyor Aragó Medina se centra en els "costos", tant els
relatius al desmantellament de les nuclears (desmantellament que, d'altra banda, eludeix
concretar pel que fa a data), com els referits a la "recol·locació" dels treballadors i
treballadores; preocupació comprensible davant d'un fenomen, el desmantellament de
indústries, del qual no s'han viscut episodis a Espanya.
Donada l'extensió i el grau de desacord mostrat en l'explicació de vot del senyor Sales
i Prat, resulta difícil entendre per què no ha optat pel vot en contra. En el cas nuclear resulta
xocant que invoqui una llei de Catalunya que proposa 2027 com a data de tancament només
per Ascó i Vandellòs, sense basar-se en cap estudi rigorós que ho avali; proposta que, a més,
contradiu altres manifestacions institucionals de la mateixa Generalitat sobre nuclears, sense
explicar aquesta contradicció. Per tant, el tancament al 2027 no passa de "brindis al sol "per a
ús de professionals de la política.
Finalment, l'abstenció del senyor Gallego Castell també resulta estranya vist el nivell de
desacord amb l'informe en la seva explicació de vot. Cal reconèixer que la seva explicació és
la més coherent i argumentada sobre la necessitat del tancament de les nuclears, però en cap
moment abandona el terreny econòmic que determina l'informe, és a dir, no entra en els
conflictes de seguretat implícits ni, per descomptat, en els impactes sobre el medi ambient i
la salut que la nuclear comporta.

En conjunt, el nivell de dissidència respecte a l'escac nuclear que proclama l'informe no passa
de ser merament simbòlic.
Altres aspectes d'interès
Encara que l'article se centri en la qüestió nuclear, cal apuntar breument altres aspectes que
ajuden a entendre la lògica interna. Qüestions com el context, la metodologia, el tipus
d'anàlisi, i els objectius, punts que ajuden a entendre el sentit del document.
el context
L'Informe respon a una iniciativa del govern del PP dictada per la UE, el que significa molt poc.
Com ja vam veure en un altre article (6), en paral·lel al treball de la Comissió han anat
apareixent documents del mateix tipus signats per forces polítiques i grups de pressió; alguns
amb participació directa de membres de la mateixa Comissió, que han exercit així una sana
"pluriocupació". A hores d'ara l'Informe conviu amb un mínim de 11 més documents
que també tracten de "dissenyar" la transició energètica i "afrontar" el canvi climàtic (7).
Aquesta és una de les misèries de la planificació indicativa. Qui decideix en última instància la
política energètica són les empreses, però es realitzen aquests exercicis especulatius que
permeten diverses coses: a) transmetre l'aparença que existeix alguna cosa més que els
interessos econòmics purs i durs, b) vestir les decisions empresarials amb una retòrica a l'ús i,
c) generar consens, no sobre la planificació sinó sobre el vocabulari homologat i el marc del
discurs. Per tot això la pluralitat de visions és una cosa clau.
la metodologia
Encara que involuntàriament, el caràcter teatral de la planificació indicativa queda reflectit en
part del seu vocabulari. Tenim així un informe que es basa en escenaris, en els quals diferents
actors, interactuen, i despleguen una narrativa segons models amb uns paràmetres de
simulació.
La Comissió ha treballat sobre un model de simulació anomenat MASTER SO (Model for the
Analysis of Sustainable Energy Roadmaps. Static Optimization version) (8). Algunes de les
referències de l'Informe sobre el model no tenen desperdici; apuntem dos: "El model pren com
a punt de partida una descripció de la demanda de serveis energètics, que s’ introdueixen
exògenament, i permet satisfer-les amb percentatges variables de diferents tecnologies. Se
suposa una potència elèctrica instal·lada per 2030 i s'incorporen els costos i paràmetres
tècnics de les diferents tecnologies, els preus associats als combustibles i dades de les
tecnologies d'usos finals. "(Pag. 51), o aquesta altra:" Les simulacions intenten representar,
sota un supòsit de comportament racional dels agents econòmics, la evolució de la demanda i
l'oferta d'energia a Espanya sota diferents supòsits, establerts de forma exògena "(pag. 45).
Segons l'Informe tot es redueix a substituir potència elèctrica, però les coses no són tan fàcils
(9). Amb aquestes premisses, els escenaris DG i ST estan determinats exclusivament per la
economia; i això malgrat referir-se al conflicte del canvi climàtic (ells en diuen "problema"),
que té implicacions sobre la salut, el medi ambient i la societat que són més que conegudes.
No és casual que paraules com "ecologia" o "ecològic" mai apareguin a les 543 pàgines, si
exceptuem una sola referència al peu sobre el nom d'un document.

El tipus d'anàlisi
El reduccionisme és una condició necessària per a aquesta classe d'anàlisi. Així que, encara
que «(...) la Transició Energètica involucra un important nombre d'actors -empreses
productores, consumidors, administracions, grups d'interès, col·lectius vulnerables, etc.-,
cadascun amb els seus propis interessos i expectatives pel que fa als objectius de la Transició
(..), una gran part de les activitats més directament afectades estan liberalitzades i, per tant,
són les empreses i els consumidors els que realment prenen les decisions i els que, en
definitiva, estan cridats a materialitzar la descarbonització de l'economia. »(Pag. 7).
No hi ha conflictes, es tracta d'un problema de percepció: "Per això, resulta fonamental que
un dels factors que vertebri l'estratègia de la descarbonització sigui l'establiment dels
senyals correctes que han de percebre tant els consumidors com les empreses. "(Pag. 8).
(Les negretes són nostres)
El verb invertir, i les seves paraules derivades (inversió, inversor, etc.) són els termes més
repetits en l'informe, més de 370 vegades. El camí està clar.
Els objectius.
La Cimera de París va fer oficial l'abandó del tractament del canvi climàtic en termes concrets:
una reducció de 2 graus de la temperatura global va substituir a les enutjoses tones de CO2
equivalent país per país, sector per sector. La descarbonització és una cosa neutral i un
objectiu de tots. "L'esforç per aconseguir una" descarbonització de l'economia" és colossal i
requereix de canvis en les estratègies i comportaments per part de tots els agents: ciutadans,
actors econòmics i governs "(pàg.5)
Ni objectius vinculants, ni molestes sancions a qui no els compleixi. Banalitat garantida.
l'alternativa
La paraula clau és eficiència, no en va és la més citada en l'Informe després de nuclear, unes
322 vegades, gairebé tres vegades més que la paraula estalvi. Però perquè les inversions
visualitzin correctament els senyals que les dirigeixin a la destinació correcte cal una
governança. "Per" model o sistema de Governança "ens referim específicament a tot l'ampli
espai de presa de decisions que comporta el marc d'actuació de la Transició energètica:
des dels seus instruments de planificació, a com definir els nivells estratègics on prendre
les decisions, ja com s'ha de compartir la informació entre tots els agents involucrats de tal
manera que sigui un procés orientat, amb una estratègia ordenada, ben documentat, avaluat
permanentment i el més democràtic i transparent possible, donada la seva transcendència."
(Pag. 476)
A tall de conclusió
A mesura que s'acosti el 2030 el debat nuclear es rellançarà, falten 12 anys. En aquest temps
les companyies que gestionen els set reactors que funcionen a Espanya, que ja hauran renovat
els seus permisos de funcionament, organitzaran la repetició de la campanya de desinformació
que es va viure al voltant de Garoña entre 2009 i 2018: aquella central en perfectes
condicions que encara es publicitava com a clau per al subministrament elèctric en una data
tan propera com el 2012.
De moment, els permisos encara no estan renovats, però si un ampli moviment social no

fa sentir la seva veu l'Informe ja ha suposat un escac de la indústria nuclear que posa les
bases per sancionar oficialment un final de l'energia nuclear a Espanya amb un repartiment del
gran pastís de beneficis econòmics per a uns pocs, i la socialització del risc i el patiment
que suposa per a la majoria (10).
NOTES
(1) Encara que els mitjans s'han referit a ella com la Comissió d'Experts de canvi climàtic
i transició energètica, el títol que s'atorguen en l'Informe: Comissió d'Experts de Transició
Energètica, és més ajustat a la realitat del seu currículum. D'altra banda, el gènere dels
integrants de la Comissió ha provocat certa controvèrsia, fins i tot ha donat per a un
debat públic; però cal apuntar que en termes d'energia nuclear el gènere significa poc. Es
podria haver nomenat una comissió paritària en què els interessos de la indústria nuclear
estiguessin majoritàriament representats per dones. Entre les persones que formen el CSN
(presents i passades), el Fòrum Nuclear, i les cúpules dirigents de partits polítics i sindicats no
resultaria difícil compondre una Comissió que, malgrat ser paritària pel que fa a gènere,
tingués el mateix perfil pro-nuclear que la que es va formar.
(2) La política energètica es caracteritza per la seva volatilitat. veure
http://www.lavanguardia.com/vida/20180321/441783151152/nadal-dice-que-la-ley-decanvi-climatic-no-estarà-llista-fins-que-es-s'aprovi-la-europea.html
(3) Anàlisi i propostes per a la descarbonització. Resum executiu:
http://www.sirenovablesnuclearno.org/societat/resumentransicionenergeticaycambioclimarticoi
nformecexpertos20180402.pdf
Anàlisi i propostes per a la descarbonització. Informe complet:
http://www.sirenovablesnuclearno.org/societat/transicionenergeticaycambioclimarticoinformec
expertos20180402.pdf
(4) Veure:
http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/hemeroteca/hemeroteca2017julioljulio.html#A
NEXOEXPERTS
(5) Veure: https://elperiodicodelaenergia.com/la-comision-de-expertos-retrasa-su-informe-detransició-per-els-vots-particulars-de-seus-membres /
(6) Veure: http://www.mientrastanto.org/boletin-165/notas/sobre-transiciones-expertosdecrets-negociacions-i-compte-enrere-de-nuclears-en(7) Veure https://elperiodicodelaenergia.com/asi-son-los-diez-informes-publicados-en-losultims-mesos-amb-propostes-per-la-transició-energètica-en-espana / més el que farà
públic Units Podem que encara no està disponible en el moment de redactar l'article.
(8) veure: https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/14091
(9) Valorar en pla d'igualtat qualsevol tecnologia classificada com descarbonizadora és un
error conceptual que vicia el plantejament d'una alternativa energètica real. Un error que no
afecta només els representants de la indústria elèctrica. Veure Tres pilars de la Transició
Energètica, de Jorge Fabra Utray, disponible a.
https://economistasfrentealacrisis.com/tres-pilares-de-la-transicion-energetica/

(10) Veure http://ilp2020.blog.pangea.org/2018/04/05/una-ventana-de-oportunidad-que-setanca-no-a-negoci-i-al-perill-nuclear-garantit-fins-mas-alla-del-2030-una-finestradoportunitat-que-és-tanca-no-a-Negoci-i-al-Perill-nuclear-g /
Miguel Muñiz Gutiérrez és membre de Tanquem Les Nuclears - 100% RENOVABLES, del
Col·lectiu 2020 LLIURE DE NUCLEARS, i del Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya. manté
la pàgina de divulgació energètica www.sirenovablesnuclearno.org

