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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya -
Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3
del  Reglament  Orgànic  Municipal,  i  perquè  sigui  substanciat  durant  el  proper  Ple  municipal
ordinari, en base als següents

Antecedents

Tot i que la pobresa energètica és un fenomen relativament nou, pel que fa a la seva consciència,
en el nostre país hi ha diversos elements que permeten detectar la presència i extensió d’aquesta
problemàtica, com ho posen de relleu diferents estudis publicats per l’Observatori de Vulnerabilitat
de la  Creu Roja a Catalunya,  la  Taula d’Entitats del Tercer Social  i  l’  Agència d’ Habitatge de
Catalunya.

Per tal de poder conèixer millor l’univers de possibles persones afectades, s’ha de tenir en compte
que les causes que generen aquesta precarietat energètica son diverses: ingressos insuficients de
les persones, qualitat insuficient de l’ habitatge, preus alts de l’electricitat, el gas i de l’ aigua, etc.
Les conseqüències en el benestar són també diverses: Tall dels subministres per les companyies
distribuïdores, i per tant risc d’ endeutament, impacte sobre la salut física i mental de les persones,
especialment de la gent gran, deteriorament dels edificis, etc.

Es defineix pobresa energètica com la incapacitat d’ una llar de satisfer els serveis d’ energia i
aigua per les necessitats bàsiques dels seus membres. Mantenir l’habitatge en unes condicions de
climatització adequades per a la  salut  (18 a 20 graus centígrads a l’hivern) i  no disposar dels
mínims d’aigua potable (100 litres per persona i dia).

L’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, dedicat als drets d’accés als serveis públics i a
una bona Administració, determina que “totes les persones tenen dret a accedir  en condicions
d’igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d’interès general” i que “les administracions
públiques ha de fixar les condicions d’accés i els estàndards de qualitat d’aquests serveis, amb
independència del règim de llur prestació”

El codi de consum de Catalunya, Llei 22/2010, de 20 de juliol, defineix com a serveis bàsics els
serveis de caràcter essencial i necessari per a la vida quotidiana o que tenen un ús generalitzat
entre  les  persones  consumidores,  entre  els  quals  s’inclouen  de  forma  expressa  els
subministraments (art 251-2).

El  mes  d’octubre  del  2013  el  Síndic  de  Greuges  va  presentar  un  informe  sobre  la  pobresa
energètica a Catalunya en el qual en els seves conclusions assenyala 11 propostes de caràcter
operatiu  i  7  propostes  de  caràcter  normatiu.  Aquestes  darreres  requereixen  de  modificacions
normatives de les distintes administracions, incloses les administracions locals.  En particular  la
proposta número 15: “Cal valorar l’establiment d’una treva hivernal que determini la no interrupció
del subministrament per impagament durant el període hivernal per a les persones en situació de
pobresa energètica o la limitació de la interrupció del subministrament a les persones o unitats
familiars amb uns ingressos inferiors a l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya)”; i
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la proposta número 17: “Cal apostar per a l’establiment de tarifes d’aigua que siguin progressives,
és a dir, en què el preu incrementi a mesura que augmenti el consum”.

El  desembre del  2013 el  Govern aprovà un decret llei  per incloure en el  Codi  de Consum de
Catalunya les mesures necessàries per impedir la interrupció del subministrament energètic a les
persones en situació de vulnerabilitat econòmica durant els mesos d’hivern. El projecte estableix
que  durant  els  mesos  de  novembre  a  març,  les  unitats  familiars  que  ho  acreditin  restaran
protegides del tall de subministrament dels serveis d’electricitat i de gas. 

El  text defineix  com a beneficiaris  d’aquesta mesura les persones en situació de vulnerabilitat
econòmica,  és  a  dir,  aquelles  que  formen  part  d’una  unitat  familiar  que  disposi  d’un  nivell
d’ingressos igual o inferior a l’indicador de Renda de Suficiència, -al qual s’hi ha d’afegir un 30% a
partir del tercer membre- que no tinguin possibilitat de reduir el seu consum de béns i serveis, i
que acreditin tenir contractats els subministraments energètics en la modalitat de tarifes socials.

Aquest  mateix  mes d’octubre  el  Tribunal  Constitucional  espanyol  ha  admès a tràmit  el  recurs
presentat pel govern espanyol contra el decret llei de la Generalitat de Catalunya per lluitar contra
la pobresa energètica i n'ha acordat la suspensió temporal per un termini màxim de cinc mesos.

Davant d’aquesta situació i a les portes de començament del fred, el grup sotasignant formula el
següent

Prec

• L’aprovació i posada en marxa d’unes mesures urgents davant la proximitat de l’hivern per
protegir  les  famílies  que  no  poden assumir  les  despeses  bàsiques  de  la  seva  llar  en
electricitat, gas i aigua ja que sovint afecta a persones amb una situació molt vulnerable:
gent gran, criatures, aturats, etc. 

• La  constitució  de  la  Taula  de  la  Pobresa  Energètica  a  Gavà,  amb la  participació  de
diverses  entitats  de  l’entramat  social  de  la  ciutat,  com les  associacions  de  veïns,  les
entitats integrades a la coordinadora Gavà 22 Solidari i la Plataforma Gavà Solidària, tal
com ja han fet altres municipis de Catalunya com Tarragona i Reus, Girona, i Terrassa.

Gavà, 26 d’octubre de 2014

Signat: Andreu Pérez i Lorite
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG 

A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ


