
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ perquè l’Ajuntament de Terrassa es sumi al 

Front Comú del món local per defensar la Llei 24/2015 en matèria de 

pobresa energètica. 

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 passat 30 de novembre l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) va 

convocar a una reunió als 13 Ajuntaments més grans de Catalunya, a les 

entitats municipalistes i entitats socials per analitzar la Llei 24/2015: els seus 

èxits aconseguits i les dificultats en la seva aplicació. 

A la reunió van participar representants dels municipis de Sant Boi de 

Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Reus, Sabadell, 

Tarragona i Hospitalet, així com, representants de l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis, la Taula d’Entitats del Tercer 

Sector Social i Ecoserveis. L’objectiu d’aquesta reunió era crear un front comú 

en la defensa de la Llei 24/2015, una norma totalment vigent en temes de 

pobresa energètica, que protegeix a les famílies vulnerables i evitar els talls. 

Aquesta Llei es va aprovar en el Parlament gràcies als centenars de milers de 

signatures que van recollir al carrer la PAH, l' APE i altres organitzacions de la 

societat civil. L' APE pretenia convocar, ara que arriba l'hivern, un període 

especialment crític pel que fa a la pobresa energètica, al món local per 

assegurar que totes les famílies en situació de vulnerabilitat estiguin protegides 

contra els talls de subministraments d'aigua, llum i gas. 

No hauríem d'oblidar les taxes de mortalitat addicional d'hivern registrades en 

països occidentals, la de l'Estat Espanyol (21%), és juntament amb la de 

Portugal i Irlanda, una de les més elevades d'Europa. Assumint que només un 

percentatge d'aquestes morts són conseqüència de viure en un habitatge amb 

temperatures inadequades, la pobresa energètica podria estar darrere d'entre 

2.300 i 9.300 morts a l'any, una xifra, en qualsevol dels casos, superior a la de 

les morts per accidents de trànsit. 

Ara que arriba l'hivern cal llençar un missatge clar i contundent a la ciutadania 

en general i a les empreses subministradores en particular: que la llei protegeix 

a les famílies vulnerables, que no es pot realitzar cap tall de subministraments 



per impagament d'aquestes famílies i que no volem més morts per pobresa 

energètica. 

Durant tot l’any, però especialment a l'hivern, una de les principals prioritats a la 

nostra ciutat hauria de ser combatre la pobresa energètica i assistir a qualsevol 

fòrum que es convoqui per a construir un front comú per aplicar de forma 

contundent la Llei 24/2015, que segueix vigent malgrat els pals a les rodes que 

estan posant les empreses subministradores, i especialment, Endesa i Gas 

Natural. La sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de 

Barcelona del passat 5 de desembre ha anul•lat el protocol d’aplicació de la Llei 

24/2015 aprovat per l’Agència Catalana del Consum en entendre que no era un 

organisme competent per a fer-ho. El text servia només com a guia per als 

Ajuntaments i els Serveis Socials i establia bàsicament el procediment de 

comunicació entre les companyies elèctriques i les Administracions Públiques. 

Per tant, és molt important que la ciutadania sàpiga que davant de l’entrada de 

l’hivern, la Llei 24/2015 segueix totalment vigent i aquesta norma els protegeix 

dels talls per raó d’impagament i animem en aquest sentit a denunciar 

qualsevol incompliment al respecte. 

Cal recordar que la Llei 24/2015 ha tingut una repercussió espectacular sobre 

la societat catalana. Des d’agost de 2015 fins al desembre de 2016, segons 

dades facilitades per l’Agencia Catalana del Consum, havia evitat més de 

39.000 talls, situant-se com a referent a escala europea en l’àmbit de la 

protecció contra la pobresa energètica. 

També volem recordar que el nostre Ajuntament està fent front al pagament de 

factures de subministraments, segons les pròpies dades de l’Ajuntament: el 

2016 es van destinar, de les Ajudes d’Urgència Social, 55.282,45€ al pagament 

de subministraments d’aigua, 40.213,35€ a gas i 136.049,25€ a llum, per tant, 

un total de 231.545,07€, diners públics que van directament a les empreses 

subministradores quan aquestes es neguen a signar els convenis que obliga la 

Llei 24/2015 per llevar els deutes de les famílies. 

I per últim, no podem oblidar que per tal que s’apliqui el principi de precaució 

establert per l'apartat 2 del la Llei 24/2015 quan l’empresa subministradora hagi 

de fer un tall de subministrament ha de sol•licitar prèviament un informe als 

serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es 

troba en una de les situacions de risc d'exclusió residencial determinades per 

l'article 5.10. 5. L’empresa subministradora ha d’informar, en qualsevol avís o 

comunicació que faci referència a la manca de pagament del servei, dels drets 

relatius a la pobresa energètica establerts per aquesta llei, d'acord amb el que 

estableix l'article 17.6 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 

de Catalunya. Dit això, ens consta que a la nostra ciutat les companyies 

subministradores incompleixen la Llei i es continuen produint talls sense 

notificar a serveis socials i que aquestes persones i/o famílies poden 



desconèixer la protecció que els garanteix la llei 24/2105, per això, vam 

presentar una proposta al novembre de 2016 que va aprovar el ple, per enviar 

un fulletó informatiu a totes les llars de Terrassa explicant els drets en matèria 

de pobresa energètica. 

Per tots aquests motius expressats anteriorment proposem al Ple d’aquest 

Ajuntament els següents  

 

ACORDS: 

 

Primer.- Que l’Ajuntament de Terrassa es sumi al Front Comú del món local 

per defensar la Llei 24/2015, com una eina que ha aconseguit aturar més de 

30.000 talls de subministrament a Catalunya, i una norma que és totalment 

vigent en pobresa energètica, i que protegeix a les famílies vulnerables i evita 

talls, convocat pel l’Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE). 

Segon.- Denunciar els talls il•legals que encara avui dia es produeixen, 

denunciant i sancionant a les empreses subministradores, ja que l’única via que 

tenen els municipis per fer complir la llei a les empreses subministradores és 

denunciant i sancionant-les. I creació d’un registre municipal a on es recullin els 

talls de subministraments a la nostra ciutat i fer públic el rànquing de les 

empreses que fan talls, amb el nom de la mateixa i el número de talls fets. 

Tercer.- Exigir la signatura dels convenis amb les empreses subministradores 

per llevar els deutes de les famílies i deixar de pagar amb fons públics les 

factures impagades per falta de recursos i fer-ho només en casos que els 

professionals dels serveis socials ho valorin com a imprescindible. Els serveis 

socials municipals destinaran els imports de les ajudes per subministres a 

altres ajudes prioritàries per les famílies. 

Quart.- Signar una conveni amb l’empresa Mina Aigües de Terrassa a on es 

contempli: 

1) Un protocol clar de talls per evitar que cap família vulnerable es quedi sense 

aigua. 

A) Redactar models tipus de cartes per assegurar que la informació 

que reben les famílies es clara, entenedora i amb un llenguatge 

inclusiu. 

B) Introduir la obligació d’una carta certificada en el procés de tall per 

assegurar que la persona ha rebut la notificació amb els ajuts que pot 

rebre alhora que es certifica el contingut de la mateixa. És a dir, l'he 

rebut i he entès el que diu. 



C) Eliminar qualsevol cost per carta enviada en el cas de ser persona 

vulnerable, evitant carregar sobreendeutament en les famílies més 

vulnerables.  

2. Ajuts en el pagament 

A) Estudiar l’excepció taxa de clavegueram a famílies en situació 

d’exclusió residencial. 

B) Facilitar els tràmits i contacte directe amb l'empresa mitjançant el 

manteniment d'una finestreta única i gratuïta amb l'objectiu d'ampliar les 

famílies ateses.  

E) Eliminar els costos d'obertura i gestió conseqüència d'un tall indegut a 

una persona vulnerable. 

3. Millora de la informació  

A) Obligació de Mina d’elaborar tríptics informatius que s'envien 

juntament amb la factura que expressin amb claredat l’existència de 

mesures per la gestió de situacions de vulnerabilitat. 

B) Prohibició de reclamar el deute via telefònica a les persones en risc 

d'excursió residencial.  

C) Trametre a l'Ajuntament de Terrassa una memòria anual amb les 

dades per barris de: talls, import anual dels ajuts, subministraments en 

que s'ha evitat el talls, número subministraments amb factures 

impagades, import de les factures impagades, número d'ajornaments i 

fraccionaments, etc. 

 

Cinquè: Que l’Ajuntament de Terrassa constitueixi l’Òrgan Sancionador propi, 

tal i com contempla la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de 

Catalunya i el seu desplegament reglamentari, seguint l’exemple de ciutats com 

Barcelona i Sabadell. 

Sisè.- Elaborar una campanya comunicativa urgent per aquest hivern, sota el 

lema: "A Terrassa, cap tall. Acabem amb la pobresa energètica" que consti de 

Fulletons a tots el centres cívics i equipaments municipals, anuncis als diaris i 

difusió a mitjans públics i web de l’Ajuntament. 

 Setè.- Reforçar l’oficina contra la pobresa energètica (OFIMAPE) amb el 

personal necessari per a poder atendre a les persones que requereixin 

informació o hagin d’iniciar els tràmits per a evitar un tall de subministraments. 



Vuitè.- Comunicar aquests acords a l’APE, a l’Associació Catalana de 

Municipis, a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i a la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Xavi Matilla Ayala  

Portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú 

A Terrassa, 15 de desembre de 2015 


