14 - MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I EN COMÚ PODEM PER EXIGIR
MESURES QUE FRENIN L’ESCALADA DE PREUS DE L’ELECTRICITAT.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 23 vots a favor [PSC, ECP i ERC] i 4 abstencions
[C’s], dels/de les 27 regidors/regidores assistents, aprova la moció següent:
“L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat
espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial del
país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua
de competitivitat.
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquest estiu hem assistit a una escalada
de preus del preu de l’energia majorista sense precedents, assolint màxims històrics dia rere
dia, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim del mes de gener de 2021, en aquell cas a
causa dels efectes del temporal Filomena.
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat
essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de Transició
Ecològica, Teresa Ribera. Entenem que les solucions no poden quedar exclusivament en
mans de la bona voluntat de les gran empreses energètiques que actuen amb una lògica de
mercat oligopolístic.
En un mercat dominat per unes poques grans empreses amb la presència de diversos exMinistres en els consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de cap
manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que estem veient
els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per
algunes companyies elèctriques consistents en buidar els embassaments per generar energia
a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu més elevat possible, entenem que són
inadmissibles i requereixen d’una intervenció del regulador públic.
Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en la
rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat, de
moment, insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes beneficis que generen
les elèctriques a partir d’un bé essencial.
Ara bé, el nou RD Llei de 14 de setembre preveu la rebaixa de l’impost d’electricitat del 5,1% al
0,5%, la minoració temporal de l’excés de retribució de les elèctriques pels preus del gas,
valorada en 2.600 milions d’euros i la inversió addicional en les subhastes de 900 milions,
arriben en la direcció correcta per reduir l’impacte del preu de les subhastes majoristes en les
factures que abonen els i les consumidores.
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat en un
context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures i
es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els ajuntaments qui hauran de respondre
destinant majors recursos des dels serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els
poder públics de l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.
Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles per
tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura del bo
social que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la situació personal
i familiar.
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que aquestes
han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic concentrat

en unes poques empreses a un model més diversificat amb participació de la ciutadania, per
exemple mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en
energies renovables i la participació en petits projectes en forma de cooperatives energètiques,
així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies
renovables.
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi
de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència
energètica i l’impuls definitiu a les renovables.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Reconèixer i manifestar que l’energia i l’accés al subministrament energètic són un
dret ciutadà i que, sota aquest principi, els poders públics han de disposar de les eines
suficients per poder garantir que la prestació d’aquest dret sigui efectiva amb uns preus socials
justos i equitatius.
Segon - Instar a la Comissió Europea la necessitat de revisar el disseny dels mercats
internacionals energètics actuals, així com també per les mesures que pensa prendre les
institucions europees per lluitar contra la pobresa energètica que afecta milions d’europeus.
Tercer - Instar al govern de l’Estat a:
1. Desplegar de forma efectiva el compromís de reestructuració del model de l’actual model
energètic definint nous mecanismes de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema
de preus just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
2. La creació d’una empresa pública que tingui el control en tota la cadena de producció,
distribució i comercialització de l’energia, amb l’objectiu que els subministraments bàsics
siguin un dret garantit per a tota la població i no un producte de luxe.
3. Seguir treballant per abaratir el preu del rebut de la llum, amb mesures viables i de caire
sostenible, ampliant si s’escau encara més les cobertures per protegir els més vulnerables,
incidint que és objectiu i prioritat de totes les institucions competents la lluita contra la
pobresa energètica.
4. Tal i com ha anunciat, continuar ampliant la cobertura del bo social per tal de reduir la
càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem
viscut aquest estiu.
5. Activar un fons extraordinari en favor de les administracions locals per fer front a
l’increment d’ajuts extraordinaris per fer front als rebuts de les famílies vulnerables
mitjançant els serveis socials municipals.
6. Instar al govern de l’Estat a que, tal i com ha anunciat, ampliï la prohibició del tall de
subministrament a les llars.
7. Accelerar la implantació de la llei de creació del Fons Nacional per a la Sostenibilitat del
Sistema Elèctric una vegada s’aprovi en Corts Generals, que permetrà reduir
progressivament la factura de la llum per a llars i empreses, amb càrrec a la
comercialització de l’energia.
8. L’ampliació dels supòsits de les bonificacions de la quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor de la
ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables.
9. Complir de forma efectiva el compromís expressat de destinar els recursos provinents dels
fons Next Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica
i alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.
Quart - Instar el Govern de la Generalitat a:

1. Dotar de mitjans necessaris a aquest Ajuntament, per tal d’avançar en la sobirania
energètica local, mitjançant l’impuls de comunitats energètiques que permetin fer arribar
energia neta i de proximitat a tots els barris del nostre municipi.
2. La creació d’una empresa pública que tingui el control en tota la cadena de producció,
distribució i comercialització de l’energia, amb l’objectiu que els subministraments bàsics
siguin un dret garantit per a tota la població i no un producte de luxe.
3. Arribar a la neutralitat de carboni l’any 2050, a més de facilitar la implantació
d'instal·lacions d’energia renovable (consensuant amb el territori els millors emplaçaments)
posant l’accent també en la descentralització del sistema elèctric mitjançant la implantació
de generació distribuïda renovable.
4. Elaborar un mapa elèctric municipal on detalli la responsabilitat a cada àrea de quina és la
seva empresa subministradora i on s’especifiqui les accions d’inversió i manteniment
darrerament realitzades.
5. Actuar i supervisar, en virtut de les seves competències, per tal que les companyies
elèctriques solucionin la greu situació que pateixen moltes famílies amb caigudes
contínues del subministrament elèctric a les seves llars i assegurin la continuïtat i la
qualitat del servei.
6. Impulsar el pla d’implantació d’energies renovables arreu de Catalunya, que doti el país
d’alternatives energètiques i doni sortida als projectes d’energia renovable actualment
aturats.
7. Exigir a les companyies elèctriques a executar un pla d’inversions amb un programa
d'inspeccions periòdiques, amb la finalitat de garantir el bon estat de conservació de les
instal·lacions, tal i com preveu la Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat
del subministrament elèctric.
Cinquè - Estudiar la promoció de més actuacions d’estalvi energètic en els equipaments
municipals, en la línia del paquet de mesures presentat per al seu finançament en el Programa
de Sostenibilitat Ambiental de l’AMB.
Sisè - Iniciar, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la creació de comunitats energètiques a tots els barris de la ciutat, a partir de
l’autoconsum i la generació d’energia neta i renovable.
Setè - Posar en valor i enfortir el paper del Punt d’Assessorament Energètic municipal, per tal
d’aportar la informació entre la ciutadania sobre els rebuts energètics, el bo social i sobre els
ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica.”

