
Moció del Grup Municipal Republicà i el PSC d’Esplugues de Llobregat 
sobre l’escalada de preus de l’electricitat i l’impuls de sistemes 
d’autoconsum energètic 
 
L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que 
arrossega l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta milions de famílies i 
també el teixit empresarial del país, el qual ha d’assumir uns costos superiors a 
la mitjana europea, fet que provoca una clara pèrdua de competitivitat. 
 
Malgrat que el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquest estiu hem 
assistit a una escalada de preus del mercat majorista sense precedents, assolint 
un màxim històric de 140 €/MWh, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 
105 €/MWh del mes de gener, en aquell cas a causa dels efectes del temporal 
Filomena. Al vespre abans de l’aprovació d’aquesta moció, el preu màxim del 
MWh va arribar 180,30 €. 
 
Tot plegat ha generat una evident alarma social donat que a hores d’ara ja ningú 
té dubtes de la desmesura total d’aquest increment, sobretot tenint en compte 
que es tracta d’un bé considerat essencial i d’una despesa de la qual ningú queda 
exempt de pagar, ja sigui directament o indirecta. I donat que la regulació dels 
preus a través del lliure mercat ha esdevingut tan decebedora, i donada la nul·la 
empatia i responsabilitat social de les grans empreses energètiques que no han 
parat de presentar enormes beneficis durant aquests anys, amb uns balanços 
tan allunyats de la realitat econòmica de la societat, es fa necessària, doncs, la 
intervenció dels poders públics.  
 
Les pràctiques d’algunes companyies elèctriques, com ara buidar els 
embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al 
preu més elevat possible, entenem que són del tot inadmissibles. 
 
D’altra banda, les mesures que s’han aplicat fins ara, encara que estiguessin ben 
intencionades, és evident que no han aconseguit corregir el problema de fons: 
no s’ha frenat l’escalada de preus ni a Espanya ni a Europa. Cal una reforma 
integral del sistema per assolir un preu estable i limitar la injustícia de 
l’enriquiment desmesurat de les empreses energètiques. 
  
A més, des d’un punt de vista estrictament municipalista, l’increment de preus 
desmesurats farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures i que 
es trobin en risc de pobresa energètica. Seran els ajuntaments, doncs, els qui hi 
hauran de respondre destinant més recursos des dels serveis socials. A més, cal 
afegir-hi l’agreujant d’un servei deficient, amb talls periòdics del subministrament 
a causa d’avaries massa sovintejades les quals desesperen la ciutadania.  
 
Tot i la dificultat per trobar respostes a curt termini, sí que tenim clar que les 
solucions han de passar per guanyar més emancipació energètica; per canviar 
el model oligopolístic, concentrat en poques empreses, a un de més diversificat 
i 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—, i per 
accelerar 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, tot afavorint aquells projectes orientats a la diversificació 
del mercat, a l’eficiència energètica i a l’impuls definitiu de les renovables. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Republicà i PSC proposen al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Valorem positivament i instem el govern de l’Estat a prioritzar 
decididament les mesures anunciades ahir mateix en l’anomenat “Plan de 
choque”, a avaluar-ne periòdicament l’eficiència, i a corregir-lo sobre la marxa en 
cas que s’hi detectin possibles millores a fer, perquè realment serveixi com a 
mecanisme efectiu de control públic del sistema energètic.  
 
Segon. Donar major difusió del punt d’informació municipal sobre el bo social i 
sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, l’estalvi i l’eficiència 
energètica. 
 
Tercer. Promoure a Esplugues la instal·lació de sistemes d’autoconsum 
energètic basats en energies renovables.  
 
Quart. Continuar aplicant progressivament actuacions d’estalvi energètic en els 
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a 
empreses i ciutadania, i promoure l’emancipació energètica mitjançant l’impuls 
de comunitats energètiques.  
 
Cinquè. Instem l'Àrea Metropolitana de Barcelona a treballar decididament 
perquè l'operador energètic públic que està constituint conjuntament amb molts 
ajuntaments com ara el d'Esplugues, sigui 100% verd. 
 
Sisè. Fer arribar els acords al govern de l’ÀMB, de la Generalitat i de l’Estat, i als 
grups parlamentaris del Congrés, del Senat i del Parlament de Catalunya. 


