
 
 

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

(FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 11 d'abril 2017, ha adoptat per majoria, 

(vots a favor: PSPV-PSOE, COMPROMÍS, i EUPV, vot en contra: PP, abstenció: 

CIUTADANS,) la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats 

Locals de la Comunitat, a fi que s'adopte pels seus respectius plenaris. 

 

MOCIÓ PEL TANCAMENT DE COFRENTES 

 

Que presenta Sr./Sra. ……………………………… alcalde/ssa, portaveu del 

Grup Municipal ……...……..… a ……………………………….. en el seu nom i 

representació, mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix i 

a l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual 

s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats 

locals, article 97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

La central nuclear de Cofrents, que està situada només a 63 km de València i 75 

d'Albacete en línia recta, va caducar en 2011 i cada any de funcionament extra resulta 

més perillosa. A l'empresa propietària, Iberdrola, li genera milers de milions d’euros 

però ens posa en perill a 5 milions de valencians, 2 milions de castellanomanxecs i no 

se sap quants més en cas d'accident semblant als haguts en Fukushima o Txernobil. A 

més, els residus radioactius que produeix seran perillosos durant milers d'anys i es 

deixaran com a herència maleïda a les generacions futures... 

 

Tot això resulta encara més greu i criticable si tenim en compte que ja hi ha 

alternatives viables ecològicament i econòmicament per a generar l'electricitat que 

consumim: l'eficiència i les energies renovables. Nosaltres som pobres en 

combustibles fòssils, energia hidràulica, inclús en urani, però en canvi som molt rics en 

energia solar, tenim de sobra per a autoabastir-nos: 1.600 kwh/m2·any. Només 

necessitem que els governs legislen pensant en els ciutadans i la naturalesa, no en les 

corporacions elèctriques; com estan fent ja en altres països com Alemanya, on 

apliquen el nou model energètic i tancaran l'última central nuclear en 2022. 



 
 

 

En aqueix sentit i dins de la campanya pel tancament de Cofrents que hem 

començat, els grups que componem la plataforma Tanquem Cofrents estem presentant 

en els ajuntaments la moció adjunta, en la qual proposem demanar a la Generalitat 

Valenciana i el Govern Central: 

 

I) El tancament i desmantellament de la Central Nuclear de Cofrents al març de 

2021, quan finalitza l'actual pròrroga de funcionament, elaborant i posant en marxa des 

d'aquesta legislatura un Pla d'Eficiència, Estalvi i Energies Renovables que permeta la 

substitució gradual de les energies convencionals. 

II) Que no s'autoritze la construcció del Magatzem Temporal Individualitzat de 

residus radioactius dins dels terrenys de la Central Nuclear de Cofrents per ser 

innecessari, ja que la Central disposa d'emmagatzematge suficient fins a la seua data 

de tancament en 2021. 

III) Modificar urgentment el marc normatiu que ha paralitzat la implantació de les 

energies renovables per a permetre l'autoconsum de balanç net, tal i com es fa a altres 

països. I fomentar, a nivell local, autonòmic i estatal, la instal·lació de mòduls solars de 

calfar aigua, en substitució dels termos elèctrics, que s'amortitzen en 4 anys amb 

l'electricitat que estalvien. 

IV) Eliminar definitivament les «portes giratòries» que permeten col·locar 

exmembres del govern en les grans empreses elèctriques perquè aquests dirigisquen 

amb ells la política energètica del país, augmentant encara més la corrupció existent. 

 

Demanarem a tots els partits que la presenten i aproven en els municipis on 

estan, per a pressionar i demostrar l'oposició de la majoria de la població a aquesta 

font d'energia bruta i perillosa, que només beneficia els amos d'Iberdrola i ens 

perjudica el 99'99% de la població. 

 

Per tot allò exposat anteriorment, es proposa al ple els acords següents: 

 

Primer. Manifestar el suport al tancament de la central de Cofrents. 

 



 
 

Segon. Comunicar aquesta decisió als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i 

a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al president de la 

Generalitat Valenciana i al president del Govern Espanyol, i a l’FVMP. 

 

 

 ……………….. , …… de ……………… de 2017 

 

L'alcalde/ssa 

o 

El/la portaveu del Grup Municipal 

 

 

 


