
 
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN COMÚ EN 

RELACIÓ A LA PUJADA DE LA LLUM  

 

En plena crisi sanitària, fruit del COVID-19, que ha comportat una crisi econòmica i 

social  s’ha  pujat el preu de la llum a principis de gener en plena onada de fred que 

afecta al conjunt de la ciutadania i en concret als i les més vulnerables, mentre les 

elèctriques tenen amplis beneficis i els representants als seus consells d’administració 

reben salaris astronòmics. 

Aquesta situació és insuportable al nostre parer, perquè afecta a moltes famílies que 

no podran fer front a l’increment d’aquesta despesa. Cal dir que aquesta pujada 

respon a interessos del oligopoli elèctric. Si bé es cert que el fred augmenta la 

demanda elèctrica, que la meteorologia no està sent molt propici en aquests dies per a 

la generació de renovables, que el CO2 estàs sent car i el mercat del gas està disparat 

per conjuntures externes, això no justifica que s’estén aconseguint aquests límits 

rècord . 

El que posa de manifest, es que la configuració actual del mercat elèctric i la seva 

concentració el fa ineficient, Fa anys que des de diverses veus socials i polítiques es ve 

denunciant aquest sistema de funcionament.  

En aquest sentit cal que el govern de l’Estat espanyol en funció del seu acord 

programàtic abordin el disseny del nou model de mercat elèctric per evitar aquestes 

distorsions, que solament beneficien a les empreses productores d’electricitat i al 

oligopoli que el controla de forma majoritària, en clar perjudici dels consumidors i 

consumidores i especialment als més vulnerables.  

Pels motius exposats, el Grup Municipal de Mollet en Comú demana al Ple de 

l’Ajuntament de Mollet del Vallès que s’adoptin els següents  

 

ACORDS: 

1. Instar al Govern de l’Estat espanyol que en funció dels seus acords programàtics 

emprendre una profunda reforma del mercat elèctric que eviti aquestes 

situacions de preus extremadament elevats. 

 



 
2. Instar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) com 

organisme regulador i supervisor del sector energètic a que hi haurà una 

investigació en la qual es dilucidi amb transparència com han operat els 

productors en aquests dies de principis de gener, a fi d’evitar les sospites sobre 

actuacions anticompetitives d’alguns agents del mercat, pràctica que ja ens 

tenen acostumats algunes companyies. 

 

3. Demanar al Ministeri per a la Transició Ecològica que intervingui de forma 

temporal els preus, fins al final de l’estat d’alarma, d’acord amb la directiva 

2019/944 i el seu article 5 sobre normes comunes per al mercat interior de 

l’electricitat. 

 

4. Instar que es disseny una tarifa regulada i no regulada i sota criteris del mercat 

com l’actual, que substitueixi el Preu Voluntari per als Petits Consumidors (PVPC).            

    

  

 

Mollet del Vallès, 15 de Gener de 2021 


