
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, EN COMÚ PODEM I 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RESPOSTA A LES AMENACES 
D’ENDESA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN RELACIÓ AL DEUTE 
RELATIU A LES FACTURES ENERGÈTIQUES DE LES FAMÍLIES VULNERABLES 

La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la població en 
situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat o incapacitat de 
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la salubritat, així com de 
dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures de subministraments bàsics 
d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una llar sense defectes estructurals (com 
ara goteres al sostre, humitats...) 

D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua- Institut Català d'Avaluació de Polítiques 
Públiques- (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a Catalunya que el 
situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones). Actualment, a Catalunya, un 
8,8% de la població no es pot permetre mantenir l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 
2018). Aquesta és una dada que es manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era 
del 8,7%). D’altra banda, un 8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes 
(Idescat, 2018), el que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de 
subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social que afecta 
un nombre important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en els darrers anys.  

A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat al 
Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es poden efectuar talls 
de subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial. Aquesta Llei estableix, 
també, 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. Aquesta 
Llei, coneguda com la Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa legislativa popular (ILP) 
impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d’afectats per la Hipoteca (PAH), 
l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC. S’estima que aquesta llei ha 
impedit més de 63.000 talls de subministrament elèctric. 
 

Al gener de 2017 una taula tècnica de treball formada per la Generalitat de Catalunya, les 
quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de Barcelona va elaborar un model de 
conveni per proposar a les empreses subministradores. Cap empresa subministradora 
important va voler, ni tan sols, debatre la proposta. D’altra banda aquesta la llei 24/2015 mai ha 
tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un intent de protocol d’actuació que va ser 
impugnat i en aquests moments es troba pendent de resolució al tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

En qualsevol cas, la Llei 24/2015 garanteix en el seu article 6 el subministrament elèctric a les 
persones vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els municipis els que 
hagin de fer front al pagament de les factures impagades per les famílies en risc d’exclusió 
social.  

En aplicació de la llei, els Ajuntaments han fet els informes de vulnerabilitat (1744 informes fets 
per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet) segons els llistats de consumidors (lliurats per 
les companyies) avisats de suspensió del subministrament per impagament dels consums, que 
han evitat els talls del servei d’acord amb el principi de precaució, tot i la incertesa sobre la 
resolució del deute de les famílies i sobre el finançament dels serveis per manca de la 



reglamentació subsegüent a la Llei autonòmica 24/2015 i per la manca de convenis amb les 
empreses subministradores.  
 
Mentrestant, els Ajuntaments hem estat aportant recursos periòdicament en forma d’ajudes 
d’urgència social per assistir les llars i persones amb vulnerabilitat, ó bé obrint serveis de 
prevenció de la pobresa energètica, destinant recursos del mon local a poder garantir drets que 
estant recollits en una llei autonòmica, no tenen reglament vigent on quedin recollides les 
obligacions de les diferents administracions a Catalunya. 
 
En aquest context, a l’agost de 2019 els ajuntaments, entre ells el de Santa Coloma de 
Gramenet, han rebut una carta d’ENDESA que els reclama el pagament del 50% del deute 
acumulat i en què s’amenaça amb tallar els subministraments a les famílies a partir de l’1 
d’octubre si no s’efectua el pagament, aquesta situació afecta a 266 consumidors vulnerables 
de Santa Coloma de Gramenet. La carta d’ENDESA no solament reclama el 50% del cost de 
les factures dels consumidors en risc d’exclusió social que tenen aquest reconeixement en el 
marc de la legislació del Bo Social, sinó que demanen que els ajuntaments es facin càrrec del 
50% del deute dels consumidors vulnerables que no disposen de Bo Social.  
 
L’amenaça d’Endesa a les famílies vulnerables i als ajuntaments és del tot intolerable tant pel 
fons ja que menysté la realitat social de la pobresa energètica i la legislació catalana que 
protegeix les persones vulnerables; com per la forma, per l’amenaça cap als ajuntaments i a les 
persones afectades. Milers de famílies pateixen una situació angoixant per l’acumulació de 
deute amb les empreses, donada la impossibilitat de fer front a les factures energètiques per la 
seva situació de vulnerabilitat social i l’elevat preu de l’energia, conseqüència d’una mala 
regulació que afavoreix l’oligopoli elèctric. 
 
Les empreses que es lucren  amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han 
d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de 
les persones en situació de vulnerabilitat. 
  
I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, creant un front comú entre 
institucions i agents socials, desplegant la Llei 24/2015 de 29 de juliol, per tal d’aconseguir que 
totes les persones i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que 
garanteixi una vida digna. 
 
El Grup Municipal Socialista presentem els acords següents per a la seva aprovació en aquest 
Ple: 
 

1. Demanar, com a condició indispensable,  la retirada de l’amenaça d’ENDESA 
d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones 
endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb 
un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat 
d’acord amb la Llei 24/2015.  
 

2. Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la 
problemàtica de la pobresa energètica. 

 
3. Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a la condonació del 

deute acumulat per les persones protegides per la llei 24/2015 des de l’any 2015 i que 
és reclamat a les administracions locals; així com  en la defensa dels drets energètics, 
especialment dels i les ciutadanes en condicions de vulnerabilitat, treballant de manera 
transversal i coordinada per tal de fer complir la llei.  
 

4. Instar totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de 
manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars, 
incomplint així la llei 24/2015. 

 
5. Defensar fermament 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, que va ser fruit d’una 
iniciativa legislativa popular (ILP) signada per més de 150.000 persones i aprovada per 



unanimitat al Parlament de Catalunya i instar el Govern de la Generalitat de Catalunya 
a accelerar el seu desplegament d’acord amb els diferents agents socials. 

 
6. Exigir al Govern de l’Estat la posada en marxa de mesures encaminades a posar fi a 

l’actual situació d’oligopoli del sector energètic que permetin garantir la separació real i 
efectiva dels grups verticalment integrats del sector elèctric, de forma que les mateixes 
empreses no puguin tenir una posició dominant en la producció, la distribució i la 
comercialització d’energia. 

 
7. Arbitrar, per part de la Generalitat de Catalunya, els mecanismes formals emparats per 

la llei 24/2015 per garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat, ni la 
Generalitat, ni les administracions locals hauran de fer front al deute de 
subministraments bàsics de les famílies en situació de vulnerabilitat. 

 
8. Donar trasllat d’aquests acords a Endesa, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 

als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat,  als grups polítics 
del Congrés i del Senat, a la FMC, a l’ACM, a la l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, a l’organització de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya, a la FAVGRAM i a les associacions veïnals i 
entitats socials que lluiten contra la pobresa energètica al nostre municipi. 

 

 

 

 

Esteve Serrano Ortín 
Portaveu GM Socialista 
 
Santa Coloma de Gramenet, 30 de setembre de 2019 
 


