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Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados
Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord
amb el que estableix l'article 155 del Reglament del Parlament, presenten la
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat sobre
l'orientació política general del Govern (tram. 255-00008/12), que substitueix
les propostes de resolució 22 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i
del Grup Parlamentari Republicà, 7 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL

Pobresa energètica

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1.

Refermar el seu compromís a evitar qualsevol intent de tall de submi
nistrament a les persones endeutades en situacip de vulnerabilitat,

2.

Prendre el lideratge polític en defensa dels drets energètics de les per
sones, famílies i llars, i especialment en la protecció de les persones
més vulnerables, creant un espai estable de treball entre totes les insti
tucions catalanes per a elaborar un protocol i un reglament de desple
gament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del deute generat
per les famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir que cap
ciutadà en situació de vulnerabilitat sigui objecte d'un tall de subminis
traments, en aplicació de la Llei 24/201 5.

3.

Plantejar una proposta de conveni conjuntament amb les administraci
ons locals, supramunicipals i les entitats representants dels ens locals,
a signar per les companyies subministradores d'energia, amb l'objectiu
de combatre la pobresa energètica, garantint el subministrament dels
serveis bàsics d'electricitat i de gas, i que ningú en quedi exclòs per ra
ons econòmiques.
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4.

./12

Reclamar una solució de consens entre les administracions públiqïïèFT
les empreses subministradores d'energia que estableixi la condonació
del deute històric i del que es generi en el futur a les persones o unitats
familiars acreditades pels serveis bàsics d'atenció social com a perso
nes vulnerables o en risc d'exclusió residencial per tal que puguin re
soldre el sobre-endeutament i puguin prosseguir en una situació de
subministres normalitzada i regular d'acord amb els termes de la Llei
24/2015.
Seguir implementant totes les vies sancionadores que permet la legisla
ció vigent en matèria de protecció dels consumidors/es i en matèria de
garantia i qualitat del subministrament d'energia, en cas que les com
panyies subministradores no atenguin les seves obligacions, i específi
cament, quan realitzin talls indeguts a les llars, no permesos per la Llei
24/2015.

'

Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni els ens locals
hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies
vulnerables perquè s'exigeix la seva condonació.
7.

Establir un protocol marc de gestió de les emergències i situacions en
matèria de pobresa energètica que estableixi les responsabilitats de
tots els agents i les administracions implicades respecte als procedi
ments a seguir per combatre la pobresa energètica, garantir els submi
nistraments bàsics d'energia i que ningú quedi, exclòs per raons eco
nòmiques.
Elaborar un Pla d'abordatge de la pobresa energètica a Catalunya que
implementi mesures de prevenció, formació, coneixement del fenomen
i intervenció a les llars afectades per reduir l'impacte de la pobresa
energètica en la població vulnerable.

Palau'

'arlament, 26 de setembre de 2019

rt Batet i Canadell
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Eva
Portaveu del GP Pí

Anna Caula I Paretas
Portaveu del GP ERC
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