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MOCIÓ  EN  RELACIÓ  AMB  EL  MERCAT  DE  L’ELECTRICITAT   I  LES  TARIFES
ELÈCTRIQUES

En els darrers temps estem veient com el rebut de l’electricitat que paguen els usuaris està 
incrementant-se de forma preocupant, això suposa una càrrega molt feixuga per a moltes 
famílies de l’Hospitalet.

Entre 2008 i 2014 el preu mitjà de l’electricitat en l’Estat espanyol ha augmentat el doble que
la mitjana de la resta d’estats membres de la U.E. I en gener del 2017 el preu del Mw/h ja 
era un 117% més alt que en gener del 2016.

Aquests increments constants de preus es produeixen precisament en uns anys on la crisi 
econòmica ha castigat a la nostra ciutat, especialment als sectors més desafavorits. La 
protecció pels ciutadans és escassa, existeix un descompte del 25% de part de la factura, 
però només per a una petitíssima part de la població vulnerable. Tot i això, aquesta lleu 
mesura no ha estat suficient, ni de bon tros per evitar morts per talls energètics. 

Les notícies que arriben del Govern indiquen que aquests increments de preus podrien 
seguir produint-se, ja que no existeix cap mecanisme legal que protegeixi als consumidors 
d’electricitat davant de possibles pràctiques oligopolistes, com ja va dir en 2013 el propi 
Vicepresident de la Comisió Europea, Joaquin Almunia.

La complexitat de l’actual mercat elèctric fa que la fixació de preu del Kw/h sigui moltes 
vegades inintel·ligible per a la ciutadania. El sistema actual amb un mecanisme de 
subhastes difícils d’entendre conté moltes variables que influeixen en el preu i que no tenen 
en compte els usuaris.

Atès que en la nostra societat l’electricitat és un bé del qual no es pot prescindir, aquesta 
energia elèctrica és un servei bàsic per a la població, les famílies i l’activitat econòmica.

Atès que el conjunt del sistema elèctric arrossega de fa anys un descomunal “dèficit de 
tarifa”, provocat per decisions polítiques dels Governs de l’Estat.

Atès que els increments de preus que s’han produït són molt superiors a l’IPC, que és el que
serveix de referència a l’hora d’incrementar els salaris.

Atès que en les diferents reformes del sistema elèctric, no s’ha previst cap fórmula de 
progressivitat en la factura elèctrica que paguen els consumidors, de forma similar a la que 
ja existeix amb els trams de consum en el rebut de l’aigua.

Atès que el Govern de l’Estat no ha posat en pràctica cap mena de política orientada a 
estimular i fomentar l’autoconsum ni ha activat potents mesures d’eficiència energètica que 
podrien reduir el consum i l’import del rebut que paga el consumidor.

Atès que el Govern de l’Estat no fomenta un marc legal adequat per a augmentar i 
diversificar l’oferta i ajudar a reduir el preu de l’electricitat, això s’hauria de provocar amb la 
incorporació de nous productors d’energia, especialment solars i eòlics, i facilitant al màxim 
la injecció dels excedents de l’autoconsum en la xarxa.

Atès que el mercat energètic espanyol és dels pitjors valorats pels ciutadans. 
Per  tot  l’exposat,  el  grup d’Esquerra  Republicana a l’Ajuntament  de l’Hospitalet  proposa
l’adopció dels següents
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ACORDS

Primer.  Instar al Ministerio de Industria, Energia y Turismo a modificar la regulació
del mercat elèctric de forma que prioritzi els objectius mediambientals i garanteixi un
preu final assequible als usuaris, d’acord amb la mitjana de la U.E. i tenint en compte
l’I.P.C i aplicant criteris de progressivitat, eficiència i transparència.

Segon. Instar  al  Ministerio  de  Industria,  Energia  y  Turismo  a  què  incrementi  la
protecció als  sectors vulnerables,  augmentant  el  nombre d’usuaris  beneficiaris  de
tarifes socials i descomptes en les factures.

Tercer. Comunicar aquests acords al Ministerio de Industria, Energia y Turismo, al
Departament d’Empresa, Indústria i  Energia, al Consell de Ciutat,  als Consells de
Districte, a les associacions de comerciants i botiguers de l’Hospitalet.


