
MOCIÓ SOBRE POBRESA ENERGÈTICA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA

CUP A PROPOSTA DE L'ALIANÇA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA DEL BAGES

Atès l’augment del fenomen de la pobresa energètica a la nostra ciutat i al

conjunt  del  país,  com a  conseqüència  de  la  crisi  econòmica  i  la  gestió

privada de múltiples serveis de subministrament energètic i de la llar;

Atès que l’accés a l’energia és un dret bàsic, tal com especifica la definició

de  pobresa  energètica  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  en  de  Informe  de

govern sobre les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona per lluitar contra

la  pobresa  energètica  de  gener   del  2014  “Tota  persona  tindrà  dret  a

mantenir  l’habitatge  en  unes  condicions  de  vida  digna:  climatització

adequades per a la salut (18 a 20 graus centígrads a l’hivern i 25 a l’estiu) i

disposar dels mínims d’aigua potable (100 litres per persona i dia) i el seu

sanejament”.

Atès que a Manresa tenim el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social, eina per a

treballar  en  contra  de  l’exclusió  social,  i  que  el  fenomen  de  la  pobresa

energètica és un factor greu que empeny a les persones que la pateixen a

aquesta exclusió.

Atès que el Síndic de Greuges ha presentat, recentment, l’Informe sobre la

Pobresa Energètica a Catalunya,  que inclou una diagnosi  de la situació i

proposa una sèrie de propostes de caràcter operatiu i  normatiu dirigides,

entre d’altres actors, a les corporacions locals;

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar, el passat 7 de novembre,

una  moció  sobre  la  pobresa  energètica  en  què  es  reconeix  aquesta

problemàtica i en què es fa esment a la importància que les administracions

emprenguin mesures legals i polítiques públiques per tal de combatre les

causes d’aquest fenomen i pal·liar-ne els efectes en la societat catalana;



Atesa, en aquest sentit, la conveniència de coordinar esforços tant a nivell

manresà,  amb  el  teixit  social;  com  supralocal,  amb  les  diferents

administracions, en la definició i implementació de les mesures i polítiques

encaminades a combatre aquest fenomen;

Per  tot  això,  el  grup municipal  de la  CUP en nom de l’Aliança contra la

Pobresa Energètica del Bages i les organitzacions i persones que l’integren,

proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament  de  Manresa  l’adopció  dels

següents ACORDS:

Primer.- Instar a la regidoria de Serveis socials i l’Ajuntament de Manresa,

dins del marc del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social,  a presentar el Pla

contra  la  pobresa  energètica  durant  el  tercer   trimestre  del  2014,  i  a

incloure-hi, entre d’altres, propostes d’acció encaminades a:

1. Implantar un sistema municipal  de tarifació social  per a col·lectius

amb insuficiència  de  recursos  aplicat  a  les  taxes,  impostos  i  preus

públics de l’Ajuntament;

2. Implantar, d’acord amb Aigües de Manresa, S.A. un sistema de preu

social en el subministrament bàsic d’aigua de totes les llars amb poder

adquisitiu  reduït,  especialment  per  a  les  famílies  en  risc  d’exclusió

social, a més d’establir uns criteris clars, transparents i homogenis per

a concedir-lo basats en la renda familiar; tanmateix, desenvolupar el

protocol regulador de talls de subministrament i garantir que mentre

no sigui així, no es tallarà cap servei d’aigua a la ciutat sense consultar

prèviament amb els serveis socials locals.

3. Garantir  el  subministrament  d’un  mínim  vital  d’aigua  potable,  de

sanejament i d’energia (descrits a la exposició de motius) als domicilis

de les famílies que no en puguin pagar les factures, quan el conjunt de

residents  tinguin  ingressos  mensuals  regulars  iguals  o  inferiors  al

resultat de multiplicar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya

(IRSC) vigent en cada exercici pel nombre de residents;

4. Establir acords o convenis amb les companyies subministradores de

gas i electricitat perquè no tallin el servei en cas d’impagament per

manca  de  recursos  econòmics  de  les  famílies,  sense  haver-ho



comunicat prèviament a l’Ajuntament i  haver  permès la intervenció

prèvia  dels  serveis  socials  i  assistencials  per  tal  d’aplicar  els  ajuts

necessaris per resoldre la situació;

5. Seguir garantint els subministraments bàsics en cas de situacions on

s’hagi  tallat  el  subministrament  d’algun  servei  als  domicilis  de  les

famílies  que  no  en  puguin  pagar  les  factures,  quan  el  conjunt  de

residents  tinguin  ingressos  mensuals  regulars  iguals  o  inferiors  al

resultat de multiplicar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya

(IRSC) vigent en cada exercici pel nombre de residents;

6.  Crear la Taula sobre Pobresa Energètica com a espai de diagnosi,

anàlisi,  debat  i  recerca  d’alternatives  i  solucions  sobre  aquesta

problemàtica  amb  participació  dels  grups  municipals,  els  agents

econòmics  i  socials  i  de  les  empreses  distribuïdores  de  serveis

energètics bàsics. La Taula es convocarà en el termini de no més de

tres  mesos  des  de  l’aprovació  de  la  moció  per  tal  d'acordar  la

implantació del  sistema de preu social  del  subministrament d'aigua

potable,  el  protocol  d'actuació  amb Aigües de  Manresa així  com la

dotació pressupostària  prevista per  a  ajudes en el  subministrament

energètic en el Pressupost Municipal de 2015.

7. Implementar accions i instruments per tal d’ampliar l’assessorament

sobre  possibles  mesures  d’estalvi  i  eficiència  energètica  a  les  llars

alhora que fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu  sobre la situació

de pobresa energètica a la nostra ciutat i la seva evolució. 

8. Publicar de forma trimestral, a la pàgina web de l’Ajuntament, d’accés

públics i destacat: 

1. Una projecció història, des de l’any 2000, dels talls produïts al

municipi en relació als 3 serveis esmentats. 

2. S’estimarà el nombre de llars que podrien trobar-se per sota

del llindar de la pobresa i es prendrà aquest valor serà com a

referència  d’objectiu  a  ser  assolit  en  el  semestre  següent

d’aprovació  d’aquesta  moció.  També  el  nombres  de  famílies



que  reben  bonificacions  relacionades  amb  la  pobresa

energètica. 

3. La  quantia  total  de  les  bonificacions  diferenciant  la  seva

procedència,  especificant  la  quantia  del  deute  assumit  per

l’Ajuntament  pendent  de  traspassar  a  les  distribuïdores  de

llum,  de  gas  i  d’aigua.  Així  com,  el  pressupost  reservat  i

disponible per l’Ajuntament a tals efectes. 

4. Les dades recollides a més seran enviades a l’IDESCAT per tal

que pugui estipular i fer el seguiment a nivell català d’aquests

tres valors. 

Segon.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya  :

1. Presenti una nova legislació que garanteixi el mínim necessari

impedint   la  suspensió del  tall  de subministrament  de llum,

aigua  i  gas  durant  tot  l’any  per  a  persones  i  famílies  en

condicions  de  vulnerabilitat  que  es  determinin  pels  serveis

socials, condonant el deute per impagament d'aquests serveis.

2. Garantir en els Pressupostos de la Generalitat per al 2015 la

partida  pressupostària  suficient  per  tal  de,  a  través  dels

Ajuntaments, garantir  els subministraments bàsics en tant les

companyies distribuïdores  no facin efectiu la bonificació del

dret i la condonació del deute.

3. Donar  compliment  a  la  Moció  56/X,  del  Parlament  de

Catalunya, sobre Pobresa Energètica i, de manera immediata,

crear i convocar la taula sobre pobresa energètica.

4. Aprovar  un  pla  d’estalvi  energètic  per  a  la  rehabilitació

d’habitatges  on  resideixen  famílies  en  situació  de

vulnerabilitat. 

5. Aprovar  programes  de  suport  als  ajuntaments  que  vulguin

intervenir en el mercat de la generació i distribució d’energia.

Tercer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol:



1. Que retiri la denúncia al Tribunal Constitucional contra el decret

6/2013  pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del

Codi de consum de Catalunya, aprovat pel Govern el passat 23

de  desembre  de  2013,  que  defineix  com  a  beneficiaris

d'aquesta  mesura  les  persones  en  situació  de  vulnerabilitat

econòmica,  que  són  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 de la Generalitat de Catalunya.  

2. Que defineixi el concepte de consumidor vulnerable, tal com

estableix  la  Directiva  europea  del  mercat  interior  de

l’electricitat (2012/72/UE);

3. Que  estableixi  plans  contra  la  pobresa  energètica,  tal  com

proposen  les  directives  del  mercat  interior  de  l’electricitat

(2012/72/UE)  i  del  gas  (2009/73/CE),  cosa  que  no  ha  estat

recollida pel Reial Decret Llei 13/2012, del 30 de març;

4. Que posi en marxa mesures d’eficiència energètica prioritzant

les  llars  afectades  per  la  pobresa energètica  i,  com a estat

membre de la Unió Europea, notifiqui els plans per a aplicar

l’article 7 de la Directiva 2012/91/UE, d’eficiència energètica;

5. Que estableixi una nova definició de l’abonament social, que

tingui  en  compte  les  condicions  de  l’habitatge  i  el  nivell

d’ingressos familiars, i que es posi en marxa un bo social per al

gas natural i el butà i per a l’aigua;

6. Que es prenguin les mesures necessàries perquè totes aquelles

persones  en  situació  de  pobresa  energètica  que  estiguin

abonades al mercat liberalitzat de l’energia, puguin tornar a la

tarifa  TUR  sense  recàrrecs  per  part  de  la  companyia

subministradora actual.



Quart.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de

Catalunya,  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  als  grups

parlamentaris del Congrés dels Diputats, als  grups parlamentaris del Senat

i al Govern de l’Estat espanyol. 

No obstant això, el Ple decidirà

Adam Majó Garriga GM de la CUP Manresa,  10

d’octubre de 2014


