
Drets, béns comuns i pobresa 
energètica 

Barcelona, 3 de Juliol 2014 



Pacte Internacional de Drets Econòmic, Socials y Culturals 
 
Art 11 PIDESC “el dret de tota persona a un nivell de vida 
adequat per un mateix i per la seva família, incloent l’alimentació, 
el vestit i l’habitatge adequat, així com una millora contínua de 
les condicions d’existència” 
 
 
Art. 2.2, desenvolupat a la Observació General núm. 3. En 
aquesta observació es subratlla que “fins i tot en temps de 
limitacions greus de recursos, causades sigui pel procés d'ajust, 
de recessió econòmica o per altres factors, es pot i es deu en 
realitat protegir els membres vulnerables de la societat” 
 

Els drets humans protegeixen l’accés a unes 
condicions de vida adequades 





 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
Jefatura del Estado 

 
«BOE» núm. 285, de 28 de noviembre de 1997 

Referencia: BOE-A-1997-25340 
 

TEXTO CONSOLIDADO 
Última modificación: 27 de diciembre de 2013 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
[….] 
La presente Ley tiene, por consiguiente, como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple y 
tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice 
al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia 
dadas las características de este sector económico. Sin embargo, a diferencia de  regulaciones anteriores, la presente Ley se 
asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste no requiere de más intervención 
estatal que la que la propia regulación específica supone. No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el 
ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio público, 
tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva pérdida de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la 
expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional. La 
explotación unificada del sistema eléctrico nacional deja de ser un servicio público de titularidad estatal desarrollado por el 
Estado mediante una sociedad de mayoría pública y sus funciones son asumidas por dos sociedades mercantiles y privadas, 
responsables respectivamente, de la gestión económica y técnica del sistema. La gestión económica del sistema, por su 
parte, abandona las posibilidades de una optimización teórica para basarse en las decisiones de los agentes económicos en 
el marco de un mercado mayorista organizado de energía eléctrica. 

La regulació del sector elèctric, NO 



L’energia, en mans privades 



Vulnerant el dret Europeu 

Directiva 2009/72 del mercat interior de l’Electricitat 
 
Espanya encara no compleix amb la Directiva 2009/72/CE, per no  
garantir la separació efectiva entre empreses de generació, 
distribució i comercialització de l’electricitat i per les restriccions 
existents per la prestació dels serveis de generació, distribució i 
comercialització de l’energia.  
 
El termini de transposició de la Directiva era el 3 de març de 
2011. 
 
El 15/10/2012 la Comissió va advertir a Espanya que no estava 
complint 

Entregar un sector estratègic al mercat surt car 





Fuente: MINETUR 

El preu de la part fixa de la tarifa es dispara 



El preu de l’electricitat és un 27,6% més elevat  
que la mitjana dels 28 



Les nostres elèctriques doblen  
els beneficis de les europees 



La privatització de l’aigua a Catalunya... 
també surt cara 

↑ 65% des de 
2008 





Pobresa a Catalunya... 



...i desigualtat 



 







Talls d’aigua a l’AMB 
(expedients d’inici): 

2011 
25.000 

2012 

72.000 

http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2013/03/22/comunicat-dia-mundial-de-laigua-2013-reptes-i-preocupacions-de-la-societat-civil/�
http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2013/03/22/comunicat-dia-mundial-de-laigua-2013-reptes-i-preocupacions-de-la-societat-civil/�




 
Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. 
 

Respostes a nivell estatal: Bono social 







A Catalunya: Decret de Pobresa Energètica 



A nivell municipal 



Les empreses també fan les seves bonificacions 



Aplicat a unes 
quantes desenes 
de famílies el 
2012 ! 



La societat civil s’organitza:  
Aliança contra la pobresa energètica 



 
 Presentació de l’ Aliança contra la Pobresa Energètica  davant el Parlament 12-02-14  



• Que totes les famílies que no puguin fer front als rebuts elèctrics 
tindran accés a un mínim del servei per poder viure amb dignitat i, 
per tant, no patiran cap tall. 
 
• Que tots els costos de garantia d'aquest servei bàsic siguin 
assumits per la pròpia companyia 
 
• Exigim que es facin públiques les dades de tots els talls que s'han 
produït des de 2005 desglossats per municipi i que aquestes siguin 
trameses a l'IDESCAT. 
 
• Per acabar, que qualsevol tall de subministrament tingui 
l’aprovació dels Serveis Socials del municipi prèviament a la seva 
execució. S'ha d'aplicar el principi de precaució atesa la rellevància 
que té per la salut de les persones els talls de subministres. 

Què demanem: Compromís mínim 



 



Et volen tallar la llum?  

ENDESA  ha habilitat 5 punts d'atenció específics  per atendre i estudiar els cassos 
crítics de vulnerabilitat econòmica en  horari d’atenció entre les 15h i les 18:30h de 
dilluns a dijous. Només necessites el teu DNI i el contracte/factura de subministrament. 

 
• Oficina Comercial de Barcelona (Gran Via, 608, Barcelona) 
• Oficina Comercial de Sabadell (Sallarès i Pla, 6, Sabadell) 
• Oficina Comercial de Tarragona (Mallorca, 7, Tarragona) 
• Punt de Servei Terris Tura de Girona (Plaça Països Catalans, 1, Girona) 
• Punt de Servei Instafersa de Lleida (Avinguda Alcalde Recasens, 55-57, Lleida) 
 
Un conveni ha estat firmat per Endesa amb l' Ajuntament de Barcelona pel qual  
no es tallarà l‘electricitat i/o gas en els cassos que rebin la comunicació, per part dels 
Centres de Serveis Socials, de que el titular del servei és beneficiari d'una ajuda 
municipal en matèria de pobresa energètica (només a Barcelona). 
 
En qualsevol cas es recomana anar a Serveis Socials i a la companyia per informar que 
s'està fent tràmit amb Serveis Socials per aturar un tall de subministrament.  

 



Et volen tallar l’aigua?  

Area Metropolitana de Barcelona i AGBAR  han signat un protocol  per evitar  
talls de subministrament d'aigua en els 36 municipis de la corporació.  
 
  Primer de tot, l'usuari ha de tenir aplicada la tarifació social i sinó 

demanar-la el més urgentment possible en un centre d'atenció de la 
companyia o a Serveis Socials.  

 ( la tarifa social consisteix en el 25% en la quota fixa i en el primer bloc del 
consum.  Informació a http://www.amb.cat ) 

 
  Després, Serveis Socials fa una valoració econòmica i social de la llar per 

veure si compleix requisits per ser beneficiari de les ajudes municipals i en 
cassos més greus del fons de solidaritat de la companyia.  

 
 Per simplificar tràmits, l’afectat pot presentar-se directament a Serveis 

Socials on li podran fer també el canvi a tarifació social si no la tenen.  

http://www.amb.cat/�


Et volen tallar el gas?  

Oficina d'atenció de Gas Natural Fenosa a Barcelona 
c/ Padilla 289  8:30-13:30  i de 16-18:30 
  
Per obtenir la bonificació social (25% en el consum)  
cal canviar-se  de les tarifes de mercat lliure a les del PVPC (abans es deia Tarifa Ultim Recurs)  
trucant al 900 100 259. 
  
La companyia informa,  qui pot demanar-la ?   
1) aturats 2) pensió mínima no contributiva jubilats 3) família nombrosa  
La solució que donen per evitar el tall: 3 fraccionaments de 33€% en el moment - final mes – següent 
mes. Però compte, no es poden acumular 2 rebuts impagats. 
 
Per impossibilitat de pagament en aquestes condicions, cal sol.licitar una ajuda a Serveis Socials i 
informar la companyia que s'està tramitant al mail:  
Cconsumovulnerabilidad@gasnatural.com  
 
Cal assenyalar també que el veïnat de Barcelona pot evitar-se els talls de gas via serveis socials 
després de l'acord entre Endesa i l'Ajuntament. 
 

mailto:Cconsumovulnerabilidad@gasnatural.com�


www.pobresaenergetica.es 
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