
 

 

“MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA I ERC-MES, AMB 
INCORPORACIÓ D’ESMENES DE CONVERGÈNCIA, DE LLUITA CONTRA LA 
POBRESA ENERGÈTICA. 
 

Atès que la pobresa energètica es defineix com la incapacitat d’una llar de satisfer 
els serveis d’energia i aigua per cobrir les necessitats bàsiques dels seus membres. La 
pobresa energètica ja és un problema sistèmic de la nostra societat, que impedeix a 
moltes persones tenir una vida digna i té greus conseqüències sobre la seva salut, 
alimentació, educació i relacions socials. La pobresa energètica es pateix especialment 
durant els mesos d’hivern, en què es necessita la calefacció (de gas o de radiadors 
elèctrics). 
 

Atès que en els darrers deu anys el preu de la llum ha pujat un 83% i el preu de 
l’aigua una mitjana del 66%. Es calcula que a Catalunya unes 320.000 famílies es troben 
amb problemes per fer front al pagament dels seus subministraments bàsics. Aquesta 
situació contrasta amb el fet que les tres grans companyes elèctriques (Endesa, 
Iberdrola y Gas Natural Fenosa) han guanyat 56.000 milions d'euros durant la crisi. 
 

Atès que la pobresa energètica arriba molt abans que es produeixi un tall de llum. 
La pobresa energètica es dóna quan algú no obre l’interruptor per por a que arribi una 
factura que no pot pagar o quan algú deixa de menjar per poder pagar l’aigua. 
 

Atès que la Directiva 2009/72/CE sobre normes comunes pel mercat interior de 
l'electricitat estableix el mandat de garantir una protecció adequada als consumidors 
vulnerables d'energia elèctrica. Així mateix, la Directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència 
energètica estableix que s'ha d'assegurar que els consumidors vulnerables d'energia 
elèctrica tinguin accés als beneficis que suposa una major eficiència energètica. 
 

Atès que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 30, determina que 
totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis d’interès 
general. Així mateix en el seu precepte 26 consagra el dret de les persones que no 
disposen dels recursos suficients a accedir a un habitatge digne. 
 

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de mesures 
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica; una llei 
que recull un principi de precaució segons el qual les empreses subministradores no 
poden efectuar el tall del servei a cap persona sense contacte previ amb els serveis 
socials perquè determinin si es troba o no en situació de vulnerabilitat. Un cop garantit 
que no es produeix cap tall, la llei preveu que no es generi deute en la persona o unitat 
familiar, determinant que les administracions públiques han d’establir els acords o 
convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i 
d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats 
familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt 
notables en el cost dels consums mínims. En aquest sentit, cal recordar que la Llei 
20/2014, de 29 de desembre, de modificació del Codi de consum de Catalunya, crea en 
la seva disposició addicional desena el Fons d’atenció solidària de subministraments 
bàsics, que té per objecte donar suport econòmic a aquelles unitats familiars que no 
poden atendre els compromisos de pagament dels serveis de subministrament d’aigua, 
electricitat o gas, de conformitat amb les previsions de l’apartat 9 de l’article 252-4 del 
Codi de consum. La Llei estableix que el Fons d’atenció solidària de subministraments 
bàsics s’ha de desplegar per reglament i s’ha de nodrir, entre d’altres aportacions, de les 
que facin les empreses subministradores i les administracions públiques. 
 

Atès que la Generalitat i les empreses mai s’han arribat a posar d’acord sobre com 
aplicar aquesta Llei 24/2015 i cada companyia de serveis ha fet la seva pròpia 



 

 

interpretació. La recent i malaurada mort d’una dona gran a Reus en un incendi causat 
per una espelma que havia encès perquè li havien tallat el subministrament elèctric per 
impagament ha servit per posar de manifest les llacunes en l’aplicació, desplegament i 
compliment d’aquesta Llei, tal com han denunciat reiteradament entitats del sector social. 
 

Atès que l’ús de l'energia és un dret bàsic reconegut per la Declaració Universal de 
Drets Humans i en cap cas un bé de luxe. Per tant, el mercat no hauria de lucrar-se amb 
la seva generació, distribució i comercialització (IVA del 21%, gestions sospitoses per 
part de les elèctriques, portes giratòries, sistemes ineficients...). I d'altra banda, 
l'Administració pública hauria de tenir una actuació ferma en la protecció dels sectors 
més vulnerables de la societat, i exercir pressió també en els espais corresponents. 
 

Atès l’esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes aquelles 
famílies que no poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el llindar 
de la pobresa, així com el Govern de la Generalitat 
 

Atès que en aquest sentit des de l’Ajuntament de Sant Cugat s’està portant a 
terme, des de diversos àmbits, tot un seguit d’actuacions tals com: 
 
a) La tramitació dels ajuts econòmics amb l’AMB. 
b) Tramitació ajuts socials propis per subministraments: 
 

- Procediment administratiu Llei 24/2015. 
- Projectes: 
 

 Projecte pilot les Planes. 

 Ajut de subministrament per a Gent Gran (projecte de prevenció per a persones 
que no contrauen deutes). 

 Projecte Millorem els habitatges de lloguer de promoció pública de Promusa per a 
Gent Gran. 

 
- Adhesió al Programa Auditories a la Llar de la Diputació de Barcelona: 26 domicilis 

de persones vulnerables (sobretot gent gran i famílies que viuen en pisos socials). 
 
- Treball amb l’Oficina sostenible per adreçar a persones al servei d’assessorament i 

als tallers d’eficiència energètica, per barris.   
 
c) Estudi de 300 domicilis en diferents aspectes (entre els quals estan inclosos els 159 

domicilis que s’han realitzats ajuts per subministrament durant l’any 2016): 
 

 Edificació exterior dels habitatges. 

 Situació socioeconòmica. 

 Situació de salut. 
 
Els 40 domicilis amb més puntuació de l’estudi es realitzarà una auditoria de l’interior de 
l’habitatge on: 
 

 Se’ls informarà de la seva situació entorn l’eficiència energètica i els usos adequats de 
l’energia. 

 Establir petites modificacions d’ús i consum. 

 Realitzar petites reformes de manteniment per afavorir l’eficiència energètica. 

 Adreçar a tallers de formació en eficiència energètica. 

 En 10 domicilis es realitzaran projectes de rehabilitació arquitectònica. 
 



 

 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a aprovar el Reglament que ha de 
desenvolupar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, per tal de clarificar el 
procediment a seguir, exigint:  
 

 Que les empreses subministradores filtrin els llistats de persones amb impagaments 
que s’envien als serveis socials bàsics i enviïn únicament aquells impagaments que 
corresponguin a  aquelles persones i/o famílies amb possible situació de risc 
d’exclusió residencial.   

 

 Que els serveis socials no hagin de citar a totes les persones incloses en els llistats 
d’impagats de les empreses sinó que únicament hagin de fer informe d'aquells casos 
que n’estiguin fent seguiment, ja que en la resta de casos  l’Ajuntament no pot fer una 
valoració de risc d'exclusió residencial per desconeixença de la situació familiar. 

 
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat a que continuï denunciant i sancionant 

a les empreses subministradores que no compleixin amb la Llei 24/2015, de mesures 
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i que 
elabori un reglament que desenvolupi aquesta Llei i estableixi procediments d’actuació 
més clars per a les empreses subministradores. 
 

TERCER.- Exigir a totes les empreses subministradores d’energia, aigua, gas i 
electricitat que abans de fer una interrupció del subministrament del servei a qualsevol 
persona abonada de Sant Cugat, previ filtratge per part de les empreses dels llistats que 
envien a l’administració local, comuniquin la circumstància als serveis socials d’aquest 
Ajuntament per tal que emeti el corresponent informe d’exclusió residencial. 

 
QUART.- D’acord amb el programa Auditories a la Llar de la Diputació de 

Barcelona, que l’Ajuntament de Sant Cugat s’hi ha adherit, realitzar la intervenció en 
domicilis especialment de persones vulnerables, sobretot gent gran i famílies que viuen 
en pisos socials.  
 

CINQUÈ.- Estudiar la possibilitat que l’Ajuntament de Sant Cugat formi, com a 
agents energètics, a persones en situació laboral precària, a través dels plans 
d’ocupació.  

 
 SISÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat que s’ampliïn els llocs de presentació 
de sol·licituds dels ajuts del Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics, per tal 
que es puguin tramitar des de qualsevol de les oficines de Benestar Social i Família i no 
solament des de les seus de l'Agència Catalana del Consum a Barcelona, Girona, Lleida 
i Tarragona. 
 
 SETÈ.- Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la 
Resolució del Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de 
l'objectiu de lluita contra la pobresa davant de l'augment de les despeses de les famílies. 
 

VUITÈ.- Comunicar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis, al Govern de la Generalitat i als grups parlamentaris 
del Parlament.” 


