
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Accions per informar adequadament a la ciutadania dels drets i procediments que estableix
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

Al ple del més de setembre de 2015 es va aprovar una Proposta de Resolució presentada per
TeC per a la realització d'accions per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica. Dins d’aquesta PR hi havia un acord, el novè, que deia: “Garantir que la ciutadania
rebi la informació necessària sobre la nova Llei 24/2015 perquè puguin defensar el seu dret a
l’habitatge,  mitjançant  campanyes  públiques,  sessions  formatives  en  col·laboració  amb les
entitats socials que treballen en el mateix àmbit i un pla de formació de tots els tècnics/es
professionals que estiguin en contacte amb les famílies que poden complir amb el perfil de risc
d’exclusió residencial.”

A l’últim informe sobre l’aplicació d’aquesta PR que ens ha fet arribar l’equip de govern es
detallen  les  accions  de  divulgació  que  s’han  fet  sobre  la  Llei  24/2015,  com  la  inclusió
d’informació sobre la Llei 24/2015 a la ex-revista municipal Visquem Terrassa, amb algunes
noticies diverses en els mitjans de comunicació locals i amb l’elaboració d’un full específic per a
posar-ho  als  diversos  punts  d’atenció  i  informació  ciutadana.  Tanmateix,  i  donada  de  la
importància del tema i la gravetat de la situació existent, en la que ens hi juguem vides i salut
de  moltes  persones  d’aquesta  ciutat,  considerem  que  han  estat  insuficients  i  que  caldria
reforçar i millorar aquestes accions.

Ara que arriba l’hivern és fonamental que ens centrem en protegir a les famílies vulnerables
dels talls de subministraments i que no es torni a repetir mai més un episodi com el del passat
dilluns 13 de novembre quan una dona de 81 anys va morir a Reus a un incendi, i feia 2 mesos
que Gas Natural li havia tallat la llum i s’il·limunava amb espelmes. A posteriori hem pogut
saber que serveis socials no tenia coneixement del tall i que l’empresa subministradora havia
incomplert amb les següents obligacions incloses a la Llei 24/2015: 

Article 6. Mesures per a evitar la pobresa energètica

1.Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics
d’aigua potable,  de gas  i  d’electricitat  a les  persones i  unitats  familiars  en situació de risc
d’exclusió residencial, d'acord amb l'article 5.10, mentre duri aquesta situació. En el cas del gas,
el  dret  d’accés  únicament  es  garanteix  si  l’edifici  afectat  disposa  d’aquest   tipus  de
subministraments.

4.  Per  tal  que  s’apliqui  el  principi  de  precaució  establert  per  l'apartat  2,  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. En cas que es



compleixin aquests requisits s'han de garantir els subministraments bàsics d'acord amb el que
estableix l'apartat 1 i s'han d'aplicar els ajuts necessaris establerts per l'apartat 3 per tal de no
generar un deute a la persona o la unitat familiar.

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.

Les dades sobre pobresa energètica són dramàtiques i afecten a una part considerable de la
població.  Segons l’informe elaborat  per  la  Asociación de Cienciasambientales  (ACA),  titulat
“Pobreza,  vulnerabilidad  y  desigualdad  energètica”  de  l’any  2014,  5,1  milions  de  persones
passen fred a l’Hiverni11% de les llars de l’estat espanyol es va declarar al 2014 incapaç de fer
front als  mesos d’hivern amb una temperatura adequada a casa i  3,2 milions de persones
endarrereixin el pagament de factures.

A  Catalunya,  segons  les  dades  de  2014  l’Institut  Català  d’Estadística  (Idescat),  el  9,5  dels
catalans/es (683.000 persones) pateixen pobresa energètica, es tracta d’un augment del 77%
en relació a les xifres de 2013.

Atès que hi ha una Llei en vigor, 24/2015, que protegeix a les persones en situació d’exclusió
residencial dels talls de subministraments i que a l’hivern, aquesta protecció és encara més
imprescindible.

Atès  que  sabem que  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.

Pels motius expressats anteriorment proposem al Ple els següents acords:

ACORDS

Primer: Elaborar  un butlletí  informatiu  sobre els  drets  que tenen les  persones en situació
d’exclusió  residencial  respecte  als  talls  de  subministraments  (llum,  aigua  i  gas),  de  les
obligacions de les empreses subministradores, en base a la Llei 24/2015, i de quins són els
passos que ha de seguir qualsevol persona que es trobi es risc d’impagament o en impagament
dels subministres.

Segon: Fer arribar aquest butlletí a totes les llars de la nostra ciutat, en un plaç màxim d’1 mes.

Tercè: Reforçar l’oficina contra la pobresa energètica 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.

Quart: Que l’Ajuntamentapliqui les sancions que permeti la Llei, quan les subministradores no
facin  la  comprovació  amb serveis  socials  de  si  la  persona  i/o  família  es  troba  en  situació
d’exclusió residencial, i que notifiqui a la Generalitat qualsevol tall de subministraments pera
que apliqui de immediat les sancions contemplades a Lleis 24/2015, quan tingui coneixement



de  qualsevol  tall  de  subministraments  que  incompleixi  la  Llei,  i  encara  que  aquest  s’hagi
restablert.

Cinquè:  Notificar  aquests  acords  a  l’Aliança  contra  la  Pobresa  Energètica  (APE)  a  totes  les
companyies subministradores que operen a la ciutat i  a totes les entitats que puguin estar
interessades.


