
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ INSTANT A MODIFICAR EL PROJECTE DE REIAL DECRET PEL QUAL ES 
REGULA EL CONSUMIDOR VULNERABLE D'ENERGIA ELÈCTRICA, EL BO SOCIAL I LES CONDICIONS DE 
SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER A CONSUMIDORS AMB POTÈNCIA CONTRACTADA IGUAL 
O INFERIOR 

 

XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú; d’acord amb allò que 
estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, 
presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

El 31 de gener es va votar en el Ple del Congrés dels Diputats el Reial decret llei RDL 7/2016 pel qual 
es regula el mecanisme de finançament de l'anomenat bo social elèctric. El títol del Reial decret 
també feia al·lusió a "altres mesures de protecció al consumidor vulnerable d'energia elèctrica", però 
més enllà del sistema de finançament del bo, la resta va quedar pendent d’articulació fins l’actual 
projecte de reial decret pel qual es regula el consumidor vulnerable d'energia elèctrica, el bo social i 
les condicions de suspensió del subministrament per a consumidors amb potència contractada igual o 
inferior a 10 Kw. 

El govern del PP va dur al Congrés aquell Reial Decret, no per convenciment, sinó perquè estava 
obligat a modificar el model de repartiment del finançament del bo social després de la recent 
sentència del Tribunal Suprem que obligava a modificar el règim de finançament al considerar-lo 
"discriminatori" i incompatible amb la directiva europea 2009/72/CE. 

El Reial Decret de finançament del bo social elèctric que es va convalidar al congrés, fruit d’un pacte 
entre el PP i el PSOE, no va ser objecte d’un nítid debat, ni social ni polític, ni tan sols va ser un debat 
sobre la pobresa energètica, del seu abast i de les seves causes, un problema que afecta més de cinc 
milions de persones, un 11% de la població a l’Estat espanyol.  

Una pobresa energètica que ha d'atendre en el seu conjunt els serveis bàsics d'aigua, gas, llum com 
un dret bàsic de la ciutadania que ha de cobrir l'Estat i les diferents administracions. I en un context 
on milions de persones estan atrapades en el triangle format per una energia cara, uns baixos 
ingressos i uns edificis de mala qualitat amb nul·la eficiència energètica. Mentre això succeeix, les 
tres grans empreses elèctriques s’enriqueixen amb beneficis milionaris: Endesa, Iberdrola i Gas 
Natural van guanyar, del 2008 al 2015, 37.000 milions d'euros entre Espanya i Portugal. Mentre les 
empreses espanyoles són les empreses elèctriques amb les taxes de beneficis més alts d'Europa, els 
seus clients tenen alhora els nivells de pobresa energètica més alts d'Europa. En definitiva es va 
regular en forma de Reial Decret un nou transvasament de fons públics a empreses que, ja de per si, 
aconsegueixen grans beneficis i carregant de més condicions d’exclusió a una part important de la 
ciutadania vulnerant drets bàsics. 

En relació amb el Projecte de reial decret de regulació del consumidor vulnerable d'energia elèctrica, 
i el bo social, volem manifestar: 

 No dóna cap resposta efectiva a la majoria de persones que es troben en situacions de 
pobresa energètica. Planteja tres definicions de vulnerabilitat: consumidor vulnerable, 
consumidor vulnerable sever i consumidor vulnerable sever en risc d’exclusió social. 



Cadascuna d’aquestes categories tindrà un descompte que oscil·la entre el 25% i el 40% de la 
factura tenint en compte un límit d’energia en funció de la unitat familiar.  

 Els criteris de renda que s’inclouen per a ser beneficiari són molt baixos, deixant a moltes 
famílies fora de la seva protecció. A més, l’única protecció que recull el projecte de reial 
decret és bàsicament descomptes per pagar les factures, però la protecció contra els talls de 
subministrament només es contempla en el cas de consumidors vulnerables severs en risc 
d’exclusió social (amb una renda inferior a 399,38 € mensuals que com a màxim pot arribar a 
1.065 € mensuals en el cas de famílies nombroses) sempre que la comunitat autònoma o 
l’ajuntament es comprometi a assumir el 50% de la factura (abans del descompte del Bo 
Social). Per tant, l’única protecció contra talls de subministrament s’associa a que Serveis 
Socials pagui factures. La llei 24/2015 preveu l’empara d’un espectre més ampli de rendes i 
contempla també la situació de dependència energètica com a vulnerabilitat. És 
inversemblant que el nivell de renda fixat per impedir els talls resulti si més no incoherent en 
un país en què el risc de llindar de pobresa es situava al 2014 en 8.011 euros anuals. No 
solament això, sinó que a més és necessari que la comunitat autònoma o ajuntament 
corresponent es comprometi a pagar la meitat de la factura. Cal recordar que en els gairebé 
dos anys d’aplicació de la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, a Catalunya ens trobem que 
més del 80% de les famílies en situació de possible tall no estaven registrades per Serveis 
Socials. Per tant, a aquestes persones se’ls podria suspendre el subministrament.  

 Vulnera l’autonomia local. Deixa la responsabilitat als municipis de fer el pagament del 50 % 
del rebuts. Qui els dota pressupostàriament? Molts ajuntaments no podran fer front a 
aquest cost. Les administracions locals no podrem garantir que amb cinc mesos s’hagi fet el 
pagament de les factures, si la tramitació no és suficientment àgil, recaurà sobre les 
administracions locals la suspensió dels subministraments.  

 Significa acabar amb el principi de precaució davant els talls de llum de famílies vulnerables, 
una de les demandes més clares que moviments socials, organitzacions de consumidors, 
persones expertes en la matèria i alguns grups polítics, considerem com una qüestió 
irrenunciable. Aquest principi recollit a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents 
per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, estableix que les 
empreses no podran en cap cas efectuar un tall de subministrament a famílies en situació de 
vulnerabilitat. La vulneració d'aquest principi queda patent en el Projecte de Reial Decret, 
quan s'estableix que per evitar el tall de subministrament elèctric, les famílies en situació de 
vulnerabilitat han de complir (més enllà del restrictiu criteri de renda esmentat) en un 
període màxim de 4 mesos, dos requisits addicionals que no estan vinculats a la seva situació 
econòmica: l'exigència d'estar atès pels serveis socials corresponents d'una administració 
autonòmica o local i que aquesta financïi com a mínim el 50% de l'import de les factures 
(tant impagades com futures) 

 La concessió del Bo Social no serà realitzada de forma automàtica, sinó que les persones 
afectades seran les que hauran de cursar les sol·licituds, qüestió que dificulta l'accés als 
descomptes. De fet, segons els càlculs econòmics del mateix Ministeri, la previsió és que tan 
sols el 45% de les famílies que podrien acollir-se als descomptes ho sol·licitaran. 

 Tot i l'exigència que l'accés al Bo Social es basi en criteris de renda, el Projecte de Reial 
Decret permet que famílies nombroses, sense haver de complir cap criteri de renda, puguin 
accedir a aquest descompte. Una mesura totalment injustificable en el cas de famílies 
nombroses amb alts ingressos. 

 Exclou totes aquelles llars on visqui una persona sola. 

 Es determina que el finançament del cost del bo social vagi a càrrec de les 
comercialitzadores en funció del nombre de clients, com ja vam denunciar quan es 
tramitava el reial decret convalidat el gener, enlloc del volum de negoci, o el volum de kWh 
comercialitzats. Podent-se dissenyar un sistema de finançament equitatiu entre les parts, el 



govern exclou els generadors del finançament del bo fent recaure el cost exclusivament a les 
comercialitzadores. Aquest criteri és rellevant perquè perjudica les petites 
comercialitzadores, que no s'han beneficiat mai de les trampes del sistema, dels beneficis 
caiguts del cel o dels costos de transició a la competència i que principalment tenen abonats i 
abonades en el sector domèstic, enfront de les grans companyies elèctriques, que tenen 
clients industrials de gran consum i que, amb aquest criteri, computen igual que un petit 
consumidor domèstic.  

Atès que avui el bo social no és suficient en els casos greus de pobresa energètica per cobrir les 
despeses que permetin gaudir d'un mínim d'energia a la llar i poder desenvolupar una vida digna. 

Atès que és una escàndol condicionar l'accés a un dret bàsic de famílies en situació de vulnerabilitat 
al fet que companyies multimilionàries tinguin garantits per avançat part d'aquestes factures.  

Atès que el Govern a qui vol deixar tranquil·les és a les grans companyies elèctriques i no donar 
resposta a les necessitats d eles famílies. 

Atès que el subministrament energètic és, per raons òbvies, indispensable per garantir unes 
condicions de vida dignes a les famílies i que aquest Projecte de Reial Decret nega, una vegada més, 
l’enfocament de drets i redunda en l’energia únicament com a bé econòmic que, lluny de satisfer les 
necessitats mínimes dels ciutadans i ciutadanes, és tractada com a objecte de lucre.  

Atès que el projecte protegeix els interessos empresarials de les distribuïdores i fins i tot garanteix 
que les administracions es responsabilitzen de part de les factures, assegurant així els beneficis 
privats per sobre del benestar comú. 

Atès que no s’ha tingut en compte aspectes més garantista en matèria de pobresa energètica, no 
només de l’Estat, sinó de tota Europa. La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per 
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, protegeix de les famílies 
vulnerables en els talls de subministrament aplicant el principi de precaució i atenent a la realitat 
existent en matèria de risc de pobresa energètica.  

Atès que  el projecte perpetua un element mes de confrontació institucional per part del govern de 
l’Estat, en aquest cas amb la Generalitat de Catalunya. 

En virtut d’aquestes consideracions el grup de Terrassa en Comú proposa al Ple l’adopció dels 
següents  

 

ACORDS: 

 

Primer.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a modificar el projecte de reial decret pel qual es regula 
el consumidor vulnerable d'energia elèctrica, el bo social i les condicions de suspensió del 
subministrament per a consumidors amb potència contractada igual o inferior a 10 Kwi, tenint en 
consideració i incloure el següent: 

 La protecció del consumidor vulnerable només ha de tenir com a criteri els nivells de renda i 
no la relació comercial de la persona afectada amb qualsevol empresa. En aquest sentit 
proposem que s’estableixi la definició contemplada a l’article 5.10. de la Llei 24/2015, del 29 
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica sobre situació de risc d’exclusió residencial: uns ingressos inferiors a 2 
vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a 2,5 



vegades l’IRSC, si es tracta d'unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades 
l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. En el cas que els 
ingressos siguin superiors a 1,5 vegades l’IRSC, cal un informe dels serveis socials que 
acrediti el risc d’exclusió residencial. Es fixaran unes quanties màximes en funció dels índexs 
oficials de renda que cada territori tingui establerts. 

 El principi de precaució i la protecció davant els talls de subministrament. Ha de ser 
l'empresa, i no la persona afectada, la que contacti amb els serveis socials, i sense que es 
puguin generar noves deutes impagables per a les famílies afectades.  

 Tarificació en el disseny del bo social a partir de la renda, amb descomptes que puguin 
arribar al cent per cent en cas d'unitats familiars sense ingressos.  

 Contemplar a la tarifa l’existència a la llar de persones que per motius de salut requereixen 
d'un consum elevat d'energia 

 Contemplar la zona climàtica segons la ubicació geogràfica (a major alçada, més fred i més 
consum energètic) 

Segon.- Que l’Ajuntament de Terrassa defensi la seva autonomia municipal exigint als grups 
parlamentaris que han aprovat aquest Reial Decret la seva derogació o l’acceptació de les 
al·legacions que pretenen mantenir les garanties de la Llei 25/2017, mantenint el principi de 
precaució. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, al Departament 
d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, els grups polítics del Congrés, 
Senat i Parlament de Catalunya, les entitats municipalistes de Catalunya i l’Aliança contra la 
pobresa energètica. 

 

Xavi Matilla Ayala 

Portaveu de Terrassa en Comú 

 

 Terrassa, 22 de maig de 2017 


