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DECRET LLEI PER IMPEDIR LA INTERRUPCIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS A PERSONES 
EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

El passat 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya, que estableix la protecció de persones i unitats familiars en 
situació de vulnerabilitat econòmica davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies 
subministradores per manca de pagament.

1. QUINES SÓN LES PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA I QUE TENEN DRET A AQUESTA 
MESURA?

Les persones consumidores que presenten una mancança de recursos econòmics, d'acord amb els criteris següents:
a) El total d'ingressos dels membres de la unitat familiar o convivencial, en cap cas, pot sobrepassar entre tots els 
conceptes  1,5 vegades,  l'indicador de Renda de Suficiència  incrementat pels conceptes següents:
-- Un 30% per cada membre de la unitat a partir del tercer.
-- Un 10% per cada membre de la unitat en situació de dependència moderada.
-- Un 20% per cada membre de la unitat en situació de dependència severa.
-- Un 30% per cada membre de la unitat en situació de gran dependència.
-- Un 10% per cada membre de la unitat de seixanta-cinc anys o més.

Per determinar si se supera aquest límit, s'hi han d'afegir els ingressos que els membres de la unitat familiar rebin en 
concepte de percepcions o ajuts socials.

b) Que es declari que no hi ha possibilitat de reducció en la despesa relativa al consum de béns o serveis per haver 
esgotat totes les mesures amb aquesta finalitat.(ANNEX 1. Declaració responsable)

c) Acreditar que les tarifes que tenen contractades pel servei de subministrament d'aigua, electricitat o gas responen a la 
modalitat de tarifa social prevista en la normativa d'aplicació.

2. COM HAN D'ACTUAR LES PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA (QUE COMPLEIXIN ELS  
REQUISITS) EN REBRE UN AVÍS D'INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ELECTRICITAT O GAS?

En rebre un avís d'interrupció del subministrament d'aigua, d'electricitat o gas, caldrà:

1r. Adreçar-se immediatament (ABANS QUE TRANSCORRIN 15 DIES HÀBILS des de la recepció de l'avís) als Serveis 
Socials Bàsics i presentar una sol.licitud registrada amb l'informe sobre la seva situació personal de vulnerabilitat 
econòmica.(ANNEX 2)
Cal recordar que:
- Per presentar la sol.licitud és recomanable aportar una còpia de la factura impagada.
- Només el titular dels subministraments (qui consti en la factura) és qui pot presentar la sol.licitud o, en tot cas, una 
persona que aquest autoritzi.
- Pel que fa l'Informe dels Serveis Socials Bàsics:
   - S'ha d'emetre en el termini màxim de 15 dies, des de la data de la sol.licitud.
   - Ha d'acreditar el compliment dels tres requisits.
   - Té una vigència de sis mesos a partir de l'emissió, sens perjudici de renovació.
   - Té efectes vinculants amb relació a la interrupció dels talls de subministrament.

2n. Adreçar-se a l'empresa subministradora en el termini màxim de 15 dies des de la recepció de l'avís i aportar l'informe 
dels Serveis Socials Bàsics o, en el seu cas, la còpia de la sol.licitud registrada de l'emissió i una petició perquè suspengui 
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la interrupció del subministrament.

És recomanable tenir constància de la petició (data i contingut).

3r. En el cas que no hagi presentat l'informe dels Serveis Socials Bàsics, sinó únicament la còpia de la sol.licitud, el 
consumidor té un termini màxim de dos mesos per aportar-lo, des del lliurament de la sol.licitud de certificació als Serveis 
Socials Bàsics.

4t. Arribar a un acord amb l'empresa subministradora sobre les condicions de l'ajornament del pagament del deute que es 
pugui acumular. El consumidor té, en qualsevol cas, el dret de satisfer el deute pendent de manera íntegra o fraccionada 
en els mesos següents al període declarat crític.

5è. Si no arriben a cap acord, el consumidor té dret a formalitzar una reclamació davant l'organisme de Consum 
corresponent, per tal d'iniciar els mecanismes de mediació i arbitratge que les parts acceptin.
Els organismes de Consum són:

                   - l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) del municipi del consumidor.
                   - l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) de la seva comarca si no hi ha OMIC 
                     al seu municipi.
                   - les oficines de l'Agència Catalana de Consum si no tenen accés a cap OMIC ni OCIC.

3. QUANT DE TEMPS RESTEN PROTEGIDES DEL TALL DE SUBMINISTRAMENT LES UNITATS FAMILIARS EN 
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA?

Tot l'any, durant el temps que la Llei sigui vigent.

4. COM HA D'ACTUAR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA EN REBRE L'INFORME DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS O, 
EN EL SEU CAS, LA CÒPIA DE LA SOL.LICITUD I LA PETICIÓ DE SUSPENSIÓ DE LA INTERRUPCIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT?

1r. Ha de suspendre la interrupció del subministrament d'aigua, electricitat o gas.
(En el cas que no s'hagi presentat l'informe dels Serveis Socials bBàsics, sinó únicament la sol.licitud, l'empresa 
subministradora suspendrà la interrupció del subministrament fins que s'aporti aquest informe, o transcorrin dos mesos des 
què se li va comunicar que s'havia sol.licitat).

2n. Ha d'ajornar el pagament del deute que es pugui acumular amb les condicions que ambdues parts acordin.

3r. En cas que l'empresa subministradora, tot i haver rebut correctament la sol.licitud, interrompi el subministrament 
d'aigua, electricitat o gas, el consumidor té el dret de formalitzar una denúncia davant l'organisme de Consum 
corresponent, per tal d'iniciar un expedient sancionador per incompliment de la normativa de consum.
Els organismes de consum són: (vegeu apartat 3 punt 5)

ANNEX
Accés als Serveis Socials Bàsics de Barcelona (ciutat):
Barcelona disposa d'una àmplia xarxa de centres de serveis socials per tota la ciutat. Per ser atès, cal demanar cita al 
centre que correspongui en funció del domicili de la persona/família
- o bé presencialment
- o trucant al telèfon 93 619 73 11 (de dilluns a divendres de 9-14h. i dimarts i dijous de 16-19h.)
- En situacions d'urgència pot trucar al 900 70 30 30, o adreçar-se al Centre d'Urgències i Emergències Socials de 
Barcelona (CUESB).
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Informació facilitada per l'ACC.

Decret LIei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya. (DOGC. 
Núm. 6531 - 31.12.2013)
LLEI 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya, art.3, art.16, 
art.17, disposició addicional 1ª.
DATA D'ACTUALITZACIÓ:5/3/2015

Per a la resta de municipis de Catalunya, cal adreçar-se a l'ajuntament que els correspongui per tal que els facilitin les 
dades del Servei Social Bàsic.
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