MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ D'UN PROCÉS SANCIONADOR PER AQUELLES
EMPRESES QUE INCOMPLEIXIN LA GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT A
CIUTADANS O FAMÍLIES VULNERABLES.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha manifestat la seva voluntat de protegir els
drets fonamentals de la ciutadania.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha manifestat el seu suport a la llei 24/2015 de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet està desenvolupant i portant a terme diferents
accions per tal de donar resposta a les persones i famílies en risc d’exclusió social.
Atès que les companyies subministradores de llum, aigua i gas han de col·laborar amb
l’Ajuntament de l’Hospitalet per fer front a la pobresa energètica.
Atès que, amb la voluntat de protegir els drets fonamentals dels ciutadans i
ciutadanes, el govern hauria d’iniciar, si s’escau, procediments per sancionar a les
companyies subministradores que incompleixin el protocol de garantia de
subministrament a persones o famílies vulnerables.
Atès que aquesta garantia està continguda a la llei 24/2015 de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, concretament a
la part que no ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional.
Atès que l’article 6.4 de la llei 24/2015 estableix que, abans de realitzar un tall de
subministrament, les empreses subministradores tenen l’obligació de sol·licitar un
informe als serveis socials municipals per comprovar si la persona o unitat familiar
afectada es troba en risc d’exclusió.
Atès que la llei també estableix l’obligació de l’empresa a informar d’aquest dret en els
avisos que generi per raó d’impagament o de tall.
Atès que la relació de subministrament energètic és una relació de consum i per tant
regulada pel codi de Consum de Catalunya, que estableix infraccions per
incompliments d’obligacions legals i recull com a infracció el fet de realitzar pràctiques
que excloguin o limitin els drets de les persones consumidores,
Atès que aquests tipus d’infraccions es consideren com a greus i poden ser
sancionades amb multes compreses entre els 10.000 i 100.000 euros.
Vist que l’Ajuntament de Sabadell ha iniciat un procés sancionador per incompliments
de la llei contra la pobresa energètica.
Atès que cal un òrgan amb la participació de l’Ajuntament, agents socials veïnals i
companyies d’aigua, gas i llum amb l’objectiu de ser més eficients i millorar les
actuacions per tal d’evitar els talls de subministraments a famílies vulnerables.
El Grup Municipal d’ERC proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
1. Elaborar en un termini de 3 mesos un procés sancionador per aquelles
empreses que incompleixin la garantia de subministrament a ciutadans o
famílies vulnerables.

2. Sancionar, una vegada establert el procés sancionador, aquelles companyies
energètiques que tallin el servei sense previ avís a persones o famílies en risc
d’exclusió social o incompleixin la llei contra la pobresa energètica.
3. Creació d’una comissió formada pels serveis de l’Ajuntament implicats en la
lluita contra la pobresa energètica, un representant de cada grup municipal,
sindicats, Creu Roja, Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet,
companyies de gas, aigua i llum i altres entitats que es considerin adients per
tal de fer un seguiment de les polítiques contra la pobresa energètica.
4. Donar trasllat d’aquesta moció al Consell de Ciutat, als consells de districte, a
la Federació d’AAVV de l’Hospitalet, a l’Espai de Ciutadania, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya a la Federació Catalana de
Municipis, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’AMI.

