
Les  entitats  Antisida  Lleida,  Ateneu  Popular  de  Ponent, 
Arrels, CCOO, Càritas Diocesana de Lleida, Crida-CUP, Col·legi 
de Treball Social Lleida, El Comú de Lleida, EUiA, FAVL, ICV, 
JSC Lleida, Justícia i Pau, MES, Òmnium Cultural, Podem, PAH-
Lleida,  Sense  Papers  Lleida,  UGT,  Unió  de  Jubilats  i 
pensionistes d’UGT, i Unió de jubilats i pensionistes de CCOO, 
agrupades a l’entorn de la Taula de Pobresa Energètica de Lleida, 
d’acord amb el que disposa el Règim de Sessions Plenàries i Normes 
de Funcionament del  Ple,  presenta al  Ple  d’aquesta Corporació del 
mes de desembre de 2015 la següent

MOCIÓ

Proposta per el compliment de la Llei 24/2015 amb accions 
específiques relacionades amb la Pobresa Energètica

La ILP pel  dret a l'habitatge i  contra la  pobresa energètica és una 
victòria  col·lectiva  gegant  després  de  6  anys  de  lluita.  Posa,  per 
primer cop, damunt la taula mesures per aturar els desnonaments 
d'hipoteca i de lloguer i talls de subministraments.

La  llei  24/2015,  sorgida  de  la  ILP,  estableix  que  cal  protegir  les 
persones  en  situació  d'exclusió  residencial,  les  famílies  que 
s'enfrontin  a  deutes  o  desnonaments  d'hipoteca,  desnonament  de 
lloguer, o talls de subministraments per impagament.

Per garantir  els  subministraments bàsics d'aigua, llum i  gas, la llei 
determina que les companyies no podran fer talls si hi ha exclusió 
residencial, i caldrà garantir els subministraments bàsics amb ajudes 
o descomptes, mentre aquesta situació duri. 

Atès que a Lleida s’estima que unes 5.500 famílies no poden cobrir 
les despeses energetiques ni mantenir una temperatura adequada a 
les  seves  llars,  no  es  pot  permetre  que  cap  llar  a  Lleida  pateixi 
pobresa energètica i que no pugui cobrir les despeses energètiques i 
d’aigua per a aconseguir un comfort a casa.

La llei 24/2015 és una llei ambiciosa però que cal aplicar. Per aquest 
motiu ens sumem al clam de la PAH, de l’Aliança  contra la pobresa 
energètica  i  l’observatori  DESC   perquè  s'apliqui  la  llei  24/2015 
sorgida de la ILP. Cal que totes les administracions assumeixin la seva 
responsabilitat: informar a tothom dels drets i eines, identificar totes 



les  persones  del  municipi  en  exclusió  residencial,  arribar  a  acords 
amb les companyies subministradores i elaborar un protocol intern de 
com s'ha d'aplicar.

Per  aquests  motius,  es  entitats  Antisida  Lleida,  Ateneu Popular  de 
Ponent, Arrels, CCOO, Càritas Diocesana de Lleida, Crida-CUP, Col·legi 
de Treball Social Lleida, El Comú de Lleida, EUiA, FAVL, ICV, JSC Lleida, 
Justícia  i  Pau,  Òmnium  Cultural,  Podem,  PAH-Lleida,  Sense  Papers 
Lleida, UGT, Unió de Jubilats i pensionistes d’UGT, i Unió de jubilats i 
pensionistes de CCOO, proposem al ple de la Paeria, l’adopció dels 
següents :

ACORDS

PRIMER.- Exigir l'aplicació immediata, per part de l'Ajuntament de 
Lleida, de la llei 24/2015, pel que fa a la lluita contra la pobresa 
energètica. Aquesta exigència es concreta en sol·licitar les següents 
actuacions per part de la Paeria:

• Crear un punt d'informació únic, amb atenció telefònica i per e-
mail, per a informar sobre els drets de les persones en relació a 
la Llei 24/2015 i per a assessorar-los en temes relacionats amb 
factures energètiques i d'aigua.

• Realitzar una campanya d'informació massiva sobre la Llei 
24/2015, durant el mes de gener de 2016, centrant-se en 
explicar els protocols per a evitar talls de subministrament. 

SEGON.- L’Ajuntament de Lleida ha d’arribar a acords amb totes les 
companyies, tant comercialitzadores, com distribuidores, de 
subministrament elèctric, de gas i d’aigua, per a que compleixin els 
protocols que inclou la llei i per a que assumeixin les subvencions a 
fons perdut. Aquests acords s’han de tancar abans del 31 de gener de 
2016 i han de ser públics i coneguts per la ciutadania. 

TERCER.-Tenint en compte que les companyies elèctriques i de gas ja 
imputen al preu de venda de l’energia un 20% de recàrrec en 
concepte de pèrdues, fer que l'Ajuntament de Lleida obligui a les 
companyies subministradores a assumir  el 100%  del cost de les 
subvencions a fons perdut per a les persones i unitats familiars que, 
estant en situació de risc d’exclusió residencial, hagin acumulat 
deutes d'impagament amb les companyies.

QUART.-Augmentar la dotació dels serveis socials d’atenció primària, 
amb personal especialitzat que pugui donar assessorament sobre els 
drets i deures de les persones en referència a la Llei 24/2015 i sobre 
reducció de consum i de despesa energètica. 



CINQUÈ.- Fer que els fons públics provinents de la Generalitat o els 
pressuposts que habiliti l’Ajuntament de Lleida,  per a lluitar contra la 
pobresa energètica, es destinin a la posada en pràctica d’una sèrie de 
mesures complementàries com són la realització de tallers de 
formació sobre factures energètiques i d'aigua, la formació dels 
treballadors/res dels serveis socials, la realització d’auditories als 
habitatges de les persones vulnerables, especialment les que queden 
fora de la Llei 24/2015, com són el col·lectiu de sense papers, i, per a 
la subvenció  directe de petites inversions en mesures de reducció de 
consum a les llars de persones vulnerables. 

SISÈ.-Es crearà una Comissió Especial, formada per tots els grups 
polítics i per entitats ciutadanes, com la Taula de la  Pobresa 
Energètica de Lleida, que vetlli pel compliment de la Llei 24/2015 i 
que porti un control sobre les negociacions amb les companyies 
suministradores i  sobre l’evolució dels casos de famílies en situacions 
de pobresa energètica.  

SETÈ.-Traslladar tota la informació sobre els acords esmentats en els 
apartats  anteriors,  tant  al  Departament  corresponent  de  la 
Generalitat de Catalunya, com a totes les empreses subministradores 
que estan operant a la ciutat de Lleida. 

Lleida, xx de desembre del 2015

IL·LM.  SR. PAER EN CAP DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE LLEIDA
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