Comunicat de premsa

El Govern explica al Consell de les Persones
Consumidores de Catalunya la nova campanya
contra la pobresa energètica
• El conseller Puig garanteix que aquest hivern es mantindrà la
suspensió de la interrupció dels subministraments bàsics a
les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.
• A partir d’ara, les subministradores hauran de contactar amb
els serveis socials abans de procedir a la interrupció del
servei en una llar, fet que incrementa la protecció de les
persones en situació de vulnerabilitat econòmica.
• El Consell aprova un pronunciament en què denuncia
“l’obstruccionisme de l’Estat” en la lluita contra la pobresa
energètica.

Divendres, 6 de novembre de 2015.– El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip
Puig, va presidir dimecres a la tarda una nova sessió del Consell de les Persones
Consumidores de Catalunya, en què va “garantir a les entitats que aquest
hivern es mantindrà la protecció a les persones en situació de pobresa
energètica”. La sessió va servir per repassar les diferents mesures en curs per
fer front a la pobresa energètica aquest any i es va analitzar la situació jurídica
generada pels recursos del Govern espanyol a la normativa catalana contra la
pobresa energètica. En aquest sentit, el Consell va aprovar un pronunciament a
favor d’aquest marc legal i denunciant “l’obstruccionisme del Govern de
l’Estat” en aquesta matèria.
Puig va garantir que “enguany, com l’any passat, es mantindrà la suspensió
de la interrupció dels subministraments bàsics –aigua, llum i gas- en els
períodes crítics a aquelles famílies que acreditin estar en situació de
vulnerabilitat econòmica”. En aquest sentit, el conseller va recordar que la Llei
24/2015, actualment vigent en aquesta matèria, “incrementa la protecció de les
persones que no poden assumir el cost dels subministraments bàsics, ja
que trasllada a les companyies l’exigència de contactar amb els serveis
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socials abans de dur a terme una interrupció en el servei”, i els imposa el
principi de precaució abans de procedir a qualsevol actuació.
El Consell de les Persones Consumidores de Catalunya també va ser informat de
les diferents mesures que s’estan duent a terme per lluitar contra la pobresa
energètica aquest hivern. A més de la vigència de la Llei 24/2015, es van explicar
els avenços en l’elaboració de protocols amb les companyies subministradores
per abordar aquests casos, l’elaboració de guies per als consumidors per ampliar
la difusió de les mesures de protecció, i l’establiment de nous canals de
comunicació entre administracions per millorar la coordinació a l’hora de detectar
i actuar situacions de pobresa energètica.

Pronunciament sobre la suspensió de la normativa catalana
Durant la sessió també es va analitzar la situació jurídica de la lluita contra la
pobresa energètica a Catalunya. El Consell va constatar que l’Estat espanyol no
ha transposat les directives europees en matèria de pobresa energètica; que ha
impugnat davant el Tribunal Constitucional la Llei 20/2014, de modificació del
Codi de Consum de Catalunya i que incloïa mesures per a la millora de la
protecció de les persones consumidores en matèria de vulnerabilitat econòmica; i
que ha demanat obrir un procés de negociació bilateral amb la Generalitat sobre
la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar la pobresa energètica, com a pas
previ a la interposició també d’un recurs d’inconstitucionalitat.
Per això, el Consell va aprovar un pronunciament sobre aquesta situació, que va
comptar amb el suport de 14 de les 15 entitats presents a la reunió. El document
denuncia “l’obstruccionisme del Govern de l’Estat en una matèria tan
sensible”, adverteix que “aquesta actitud pot comportar perjudicis als
consumidors més vulnerables i en risc d’exclusió”, i lamenta que “a banda
d’una vulneració de la legalitat vigent, suposa una manca total de
sensibilitat per part del Govern de l’Estat”.
El Consell de les Persones Consumidores de Catalunya, que presideix el
conseller d’Empresa i Ocupació i que coordina l’Agència Catalana del Consum, és
l’òrgan de representació i consulta de les organitzacions de persones
consumidores. La reunió plenària del dimecres va comptar amb l’assistència de
les organitzacions següents: l’Associació de Consumidors de la Província de
Barcelona; l’Associació d’Impositors de Bancs i Caixes d’Estalvi de Catalunya
(AICEC-ADICAE); l’Associació de Consumidors i Usuaris en Acció de CatalunyaFACUA; la Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de
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Catalunya (UNAE); l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
(OCUC); la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC); CUS, Salut, Consum i
Alimentació; Telespectadors Associats de Catalunya; ABACUS; la Federació de
Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (FCCUC); l’Associació
Catalana del Càncer-Associació d’Usuaris de la Sanitat-Càncer; l’Associació
Defensor de l’Estudiant; l’Associació de Consumidors i Usuaris del Transport Aeri
i Viatges Combinats (ACUTAVC); l’Associació Catalana de Màster de Consum, i
l’Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya (AICUC), que
va mostrar la seva disconformitat amb el pronunciament..
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