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Bon dia a tothom,

Començo aquesta intervenció amb un agraïment al Sr. 
Xavier Pons, degà de la Facultat de Dret   d’aquesta 
Universitat, al catedràtic de Dret Administratiu i direc-
tor de TransJus, Dr. Juli Ponce, i al secretari general de 
la nostra entitat, Juan Ignacio Soto, per haver promo-
gut aquesta Jornada. Agraïment que faig extensiu als 
experts que ens ajuden en la programació, als tècnics 
de l’FMC i de TransJus que l’han fet possible i a  tots 
vosaltres, per donar l’oportunitat amb la vostra pre-
sència i participació de reflexionar i debatre sobre la 
vulnerabilitat energètica més enllà de les conjuntures, 
com a un factor rellevant d’exclusió que forma part 
d’aquest escenari estructural d’exclusió social que pa-
tim després de la crisi i al qual les comunitats locals, 
els governs locals, hem donat resposta sense tenir ni 
els instruments jurídics adients ni els recursos pressu-
postaris adequats. 

La pobresa energètica és una manifestació d’aques-
ta pobresa contra la qual lluiten les estratègies de la 
Unió Europea amb dificultat, amb molta dificultat. Com 
la tenim nosaltres. Estem davant d’un problema en el 
qual conflueixen multiplicitat de factors. Un d’ells, és 
clar, és el preu de l’energia; però no és l’únic. 

La UE no ha estat atenta al problema quan la crisi 
emergia amb força. Però nosaltres hem de reconèi-
xer que aquí els poders públics -especialment l’Estat 
i els governs autonòmics– han trigat a reaccionar més 
encara. Hem de recordar que les Directives 72 i 73 de 
2009 de la Comissió Europea ja obrien portes a regles 
comunes per definir la figura de consumidor vulnera-
ble des de la perspectiva de pobresa energètica. La 
Llei 24 aprovada al Parlament de Catalunya el 2015 
–6 anys després de les Directives– intenta construir 
un marc jurídic seguint la llum de la UE i ho fa en un 
context en el qual altres poders públics intervenen 
sota títols competencials de diferent signe, fortalesa i 
abast constitucional. Suposo que aquest difícil context 
el tractareu avui a la Jornada. 

Dit això, el que ens interessa als governs locals és que 
els marcs jurídics siguin viables i ens permetin fer polí-
tiques públiques; i la veritat és que la implantació de la 
Llei 24/2015 en aquesta matèria no està sent gens fà-
cil. La necessitat d’establir una mena de protocol  per 
assegurar la seva efectiva implantació ja revela feble-
ses: un protocol que, com sabeu, va estar impulsat per 

gairebé tota la xarxa institucional, que els tribunals han 
rebutjat i que les entitats municipalistes intentem de-
fensar via apel·lació davant el TSJC. Veurem amb quin 
resultat. Mentrestant, el bo social implantat pel govern 
de l’Estat es presenta amb més solidesa jurídica,com 
a alternativa que fa front a alguns aspectes que la Llei 
24/2015 no ha pogut protegir amb la fortalesa neces-
sària. Hem de ser conscients d’això.

Un altre aspecte que també ens interessa destacar 
és que els recursos a l’abast de la implantació de la 
nostra Llei –econòmics i humans– estiguin a l’alçada. 
Malauradament, tampoc no ho han estat fins ara. Els 
municipis han hagut de fer-hi front esperant la respos-
ta tardana del govern.

Vull aprofitar aquest marc de l’Aula Magna de la Fa-
cultat per dir clarament que el que nosaltres volem 
és tornar a l’AGENDA LOCAL en el finançament de 
les llars d’infants, en la salut, en pobresa energèti-
ca, en les polítiques públiques d’habitatge. Fa poc es 
van complir 10 anys de la Llei de l’habitatge de 2007, 
quants problemes s’haguessin evitat si la Generalitat 
hagués dotat amb recursos suficients aquesta llei?   
Hem de recuperar el temps perdut.

Nosaltres defensarem fins a l’últim moment la Llei 
24/2015 -ara ho hem demostrat amb el recurs d’apel-
lació contra l’anul·lació del Protocol promogut pel go-
vern de la Generalitat-.Però veiem les dificultats de la 
seva gestió en els municipis; les dificultats també per 
als professionals dels serveis socials. 

Les reflexions de la Jornada d’avui potser ens ajudin 
a trobar solucions i a millorar la situació per tal que el 
camí emprès per la Llei 24/2015 sigui transitable, sigui 
jurídicament gestionable i, per sobre de tot, continuï 
sent finançable per les administracions que en tenen 
la responsabilitat. Nosaltres, els municipis, hem fet tot 
el que ha estat fins ara a les nostres mans per minar 
els efectes d’aquesta singular i dramàtica manifesta-
ció de la pobresa i ho continuarem fent en el futur,però 
demanem seguretat jurídica i recursos si volem cons-
truir una política pròpia en pobresa energètica. 

Moltes gràcies,

Xavier Amor Martín, President de l’FMC

PRESENTACIÓ DE LA JORNADA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA: REGULACIÓ JURÍDICA  
I PROTECCIÓ DELS DRETS DE LES PERSONES CELEBRADA EL 12 DE FEBRER DE 2018 
A L’AULA MAGNA DE LA FACULTAT DE DRET DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA,  
LES PONÈNCIES DE LA QUAL ES RECULLEN EN AQUEST LLIBRE.
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“La pobresa energètica mata físicament i socialment”, 
assenyala el Comitè Econòmic Social Europeu en un 
dictamen de l’any 2013. 

En el primer cas, les morts atribuïdes a la pobresa 
energètica superen les morts per accident de trànsit, 
doncs, d’acord amb un informe de l’Associació de Ci-
ències Ambientals, s’ha calculat en una mitjana anual 
de 24.000 morts. L’eradicació de la pobresa energè-
tica evitaria potencialment entre 2.400 i 9.600 morts 
prematures de persones d’edat avançada (amb un 
valor central de 7.200 basat en la metodologia OMS). 
En comparació, la xifra de víctimes mortals en acci-
dents de trànsit a la carretera a Espanya estava en 
1.129 morts l’any 2012, la qual cosa posa de manifest 
que, tot i les incerteses en les estimacions, la pobresa 
energètica podria estar sent, des de fa anys, una cau-
sa de mort més important que els accidents de trànsit, 
una problemàtica molt més reconeguda per les admi-
nistracions i la societat en el seu conjunt.

En el segon àmbit, el social, la pobresa energètica fre-
na la mobilitat i influeix en l’ocupació. La manca de 
calefacció afecta la higiene i la salut (amb el dilema 
heat or eat), provoca afeccions respiratòries i genera 
sobreendeutament i aïllament social i geogràfic. 

Les dades que es manegen xifren entre 50 i 125 mi-
lions els europeus amb risc de veure’s afectats per 
situacions de pobresa energètica, d’acord amb el Par-
lament Europeu, dels quals uns 5 milions (1 de cada 10 
llars) serien espanyols, xifres que no han fet més que 
créixer en els darrers anys. En el cas català, l’institut 
Ivàlua ha xifrat entre un 11%, l’estimació més optimista, 
i un 18%, la més pessimista, el percentatge de llars en 
situació de pobresa energètica, de les quals s’ha fet 
una anàlisi de les seves característiques.

La realitat, doncs, mou TransJus a ocupar-se d’aques-
ta rellevant qüestió, que ofereix diverses perspecti-
ves que cal abordar des de diferents punts de vista. 
TransJus és un institut transdisciplinar de recerca de la 
Universitat de Barcelona,   creat l’any 2012, amb seu a 

la Facultat de Dret. Hi participen més de 60 investiga-
dors acadèmics i col·laboradors de totes les àrees del 
Dret, la Criminologia, la Gestió i Administració Públi-
ca, les Relacions Laborals i les Ciències Polítiques, en 
col·laboració amb el sector públic, el tercer sector i el 
sector privat. TransJus és un espai de transdisciplinari-
tat per unir sinergies i afrontar problemes complexes, 
com el de la pobresa energètica, mitjançant habituals 
seminaris, congressos, jornades, debats, publicacions 
de diferent tipus (la seva pàgina web, un bloc, Notes 
per a la Reflexió, working papers i llibres, com aquest) 
i projectes d’investigació conjunts amb integració en 
xarxes nacionals i internacionals.

Aquest llibre és el resultat de la jornada que va tenir 
lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Dret de la Uni-
versitat de Barcelona el matí del dia 12 de febrer de 
2018, organitzada conjuntament per l’FMC i TransJus. 
El seu format respecta la concepció original de la jor-
nada, pensada per anar d’allò més general a allò més 
particular, amb visions transdisciplinars: des del marc 
constitucional fins a les regulacions sobre pobresa 
energètica de l’Estat i de Catalunya, el rellevant, i difí-
cil, paper dels ens locals i la litigiositat judicial vincu-
lada al tema.

Per a això comptem amb rellevants acadèmics amb 
diferents perspectives (Dret constitucional, Dret ad-
ministratiu, gestió pública, polítiques públiques), una 
visió des de la pràctica professional del Dret, una mi-
rada des de l’important paper dels ombudsmen cata-
lans, tant la Sindicatura de Greuges com el Fòrum de 
Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya i una reflexió de caràcter internacional so-
bre com aborden aquest problema altres països del 
nostre entorn europeu.

Les conclusions que es van derivar de la jornada ara 
es podran llegir en les contribucions recollides en 
aquest volum. Només vull avançar, com es podrà 
comprovar, que la pobresa energètica està vinculada 
amb la pobresa en general, amb el dret a l’habitatge, 
amb la manca d’eficiència energètica d’una part re-

PRÒLEG
JULI PONCE 
DIRECTOR DE TRANSJUS, INSTITUT 
D’INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT  
DE BARCELONA
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POBRESA ENERGÈTICA  
A ESPANYA.  
ABAST I PROTECCIÓ 
CONSTITUCIONAL
FRANCISCO MANUEL SILVA ARDANUY 
DOCTOR EN DRET CONSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSITAT DE SEVILLA

1.  Conceptes de pobresa energètica i hidrovulnerabilitat en el context  
 de la privació material. 

2.  Incorporació de la pobresa energètica a l’agenda institucional per al disseny  
 de polítiques públiques. 

3.  Pes de la despesa d’energia domèstica en el pressupost de les llars. 

4. Formulació i desenvolupament del concepte de subministraments mínims vitals. 

5. El dret a l’habitatge i els subministraments bàsics. 

6. La UE davant la defensa dels drets dels consumidors i usuaris en l’àmbit  
 del consum d’energia elèctrica, aigua i gas. 

7. Arquitectura jurídica i polítiques públiques a favor de la disminució  
 de la pobresa energètica i la hidrovulnerabilitat a Espanya (2014-2017). 

8. Conclusions i recomanacions. Bibliografia i fonts.

llevant del parc immobiliari existent, amb les conse-
qüències derivades de les liberalitzacions efectuades 
a Espanya en el passat immediat en certs sectors, 
amb la qualitat de la competència real existent, amb 
la millora de la regulació desplegada fins al moment, 
amb el paper dels lobbies, amb la necessitat d’apli-
car principis del Dret públic als operadors privats en 
sectors que són serveis econòmics d’interès general, 
amb el repartiment de costos i beneficis entre el sec-
tor públic (i dins d’aquest, entre l’Administració local 
i la resta de nivells), el privat i la societat en general, 
amb solucions trobades ja en països europeus (treves 
hivernals, connexió amb el dret a l’habitatge dels sub-
ministraments essencials per a la vida,...) encara per 
explorar en el nostre, etc. 

Com el lector o la lectora veurà, tot això no és poca 
cosa. La pobresa energètica és un testimoni de la so-
cietat en què vivim i de la societat en la que voldríem 
viure, del patiment social i de les possibilitats d’acabar 
amb aquest patiment sense aturar el necessari des-
envolupament sostenible econòmic.

En un context encara marcat per la crisi, permetin-me 
que acudeixi a les paraules del professor Atienza, en 
el seu interessant llibre Podem fer més. Una altra forma 
de pensar el Dret (Pasos Perdidos, 2013), quan subrat-
lla, en el capítol dedicat a una lectura moral de la crisi, 
que “...la indignació i la compassió, que resulta urgent 
prendre’s seriosament, no són una expressió de senti-
mentalisme moral, sinó ingredients fonamentals per-
què pugui existir una moral pública i el que podríem 
anomenar valors de la solidaritat, ja que la recupera-
ció de la moral pública (la pèrdua de la qual ha portat 
a la situació actual de crisi) necessita del restabliment 
de sentiments com la compassió i la indignació que, 
en certa manera, fan possible el discurs moral i els 
judicis d’adscripció de responsabilitat. Però tot això 
pressuposa, al mateix temps, una societat d’iguals o, 
almenys, una societat en la qual s’hagin eliminat les 
desigualtats extremes. I, lamentablement, no sem-
bla que aquest sigui el camí que estem prenent”. 

Ara bé, reduir el patiment exigirà combinar tècnica 
(jurídica, econòmica, de gestió pública i privada,...) 
amb empatia i saviesa, doncs, com va assenyalar Karl 
Llewllyn, un rellevant jurista nord-americà que va viu-
re en el context de la Gran Depressió del segle passat i 
que va ser esmentat en la jornada, “la compassió sen-
se tècnica és un caos; i la tècnica sense compassió és 
una amenaça”. TransJus pretén ajudar modestament a 
desenvolupar totes dues. 

Només em queda agrair a l’FMC i especialment al 
seu president, Sr. Xavier Amor, i al seu secretari ge-
neral, Sr. Juan Ignacio Soto, el seu interès, amabilitat 
i col·laboració, que esperem segueixin en el futur, en 
aquest i altres temes de comú interès.
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1. CONCEPTES DE POBRESA 
ENERGÈTICA I HIDROVULNERABILITAT 
EN EL CONTEXT DE LA PRIVACIÓ 
MATERIAL.

Originalment, la pobresa energètica 
va ser definida per Brenda Boardman 
(1991), per al Regne Unit, com “la inca-
pacitat [per a una casa] d’obtenir una 
quantitat adequada dels serveis de 
l’energia pel 10% de la renda disponi-
ble”. Aquesta primera aproximació va 
servir per a construir la definició oficial 
de pobresa energètica al Regne Unit, 
establerta el 2001 en el marc de l’Es-
tratègia Energètica nacional que vin-
culava aquest llindar de despesa (el 
10% de la renda disponible) a la satis-
facció d’un règim tèrmic adequat per 
a l’habitatge (entre 21 o a la sala d’es-
tar i 18 o graus a la resta d’habitacions 
de la casa) a partir de les afirmacions 
de l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS). 

Altres investigadors (Healey 2004; 
Healey & Clinch 2004) han proposat 
recórrer a mesures directes, basades 
en l’avaluació que les mateixes llars 
fan de la capacitat de mantenir l’ha-
bitatge a una temperatura adequada 
durant l’hivern. Altres aproximacions 
han subratllat la importància de les 
convencions i pràctiques socials per 
al que es considera en cada moment 
com a temperatura adequada (Buzar 
2007), o la necessitat que els serveis 
de l’energia domèstica siguin submi-
nistrats a un preu just (EPEE, 2009) .1

Cal ressenyar que la pobresa energè-
tica és, de fet, un component més del 
fenomen complex que constitueix la 
pobresa i l’exclusió social que afecta 
el continent europeu. 2Es tracta d’un 
tipus de pobresa determinat en gran 
mesura pel nivell d’ingressos de la 
casa i que ens indica que té més inci-

dència no només en llars amb menys 
renda disponible, sinó en aquelles 
que per ocupar habitatges de menys 
qualitat són més ineficients en termes 
energètics.

La major part de les definicions aca-
dèmiques i institucionals posen l’èm-
fasi en la capacitat de pagament de la 
casa com a idea central del concepte 
de pobresa energètica. Aquesta con-
ceptuació basada en el binomi accés-
capacitat de pagament perd força 
davant de qui proposa una reformu-
lació del concepte des d’una òptica 
més global, que porti a considerar la 
pobresa energètica com una condició 
global que afecta per diferents vectors 
la població, amb diferents graus dins 
el fenomen, que donen cabuda a de-
finicions com la vulnerabilitat energè-
tica , entesa com un concepte que fa 
la condició més extensa i difusa, que 
es defineix com la propensió d’una 
casa a experimentar una situació en 
què aquesta casa no rep una quanti-
tat adequada de serveis d’energia. La 
vulnerabilitat energètica treballa sobre 
situacions conjunturals i estructurals 
que van més enllà dels factors que 
determinen la pobresa energètica (in-
gressos de la casa, preus de l’energia i 
eficiència energètica dels habitatges). 

La importància pràctica del concepte 
de vulnerabilitat energètica es veu re-
flectida en les directives 2009/72 / EC 
i 2009/73 / EC, sobre regles comunes 
per al mercat del gas i l’electricitat, que 
criden als estats membres a establir 
criteris per a la definició de consumi-
dor vulnerable des de la perspectiva 
de la pobresa energètica, si el legisla-
dor nacional ho creu necessari. 

2. INCORPORACIÓ DE LA POBRESA 
ENERGÈTICA A L’AGENDA 
INSTITUCIONAL PER AL DISSENY DE 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES.

El 27 de març de 2014 va ser presen-
tat l’informe Pobresa energètica a 
Espanya. Anàlisi de tendències ,  pro-
mogut per l’Associació de Ciències 
Ambientals d’Espanya. 3

El 2012 l’Associació de Ciències 
Ambientals (ACA) va realitzar el pri-
mer estudi sobre pobresa energètica 
a Espanya, que afirmava que el 2010 
el percentatge de llars amb despeses 
d’energia desproporcionades va arri-
bar al 12% (prop de 5 milions de perso-
nes) i que el 8 % de les llars espanyoles 
declaraven la incapacitat de mantenir 
la casa a una temperatura adequada 
(3,5 milions de llars a tot l’Estat). 

En 2014, el segon informe d’ACA reve-
la que el 2012 el nombre de llars amb 
despeses en energia desproporciona-
des va arribar al 17% de llars (més de 7 
milions de persones afectades), men-
tre que el percentatge de llars que 
es declaraven incapaces de mantenir 
l’habitatge a una temperatura ade-
quada a l’hivern se situava en el 9% 
(al voltant de 4 milions de persones). 
Això significa un augment del 34% en 
el primer aspecte valorat i un 19% en el 
segon amb tan sols dos anys de dife-
rència entre els dos informes.

El mes d’abril de l’any 2016 es publi-
cava el tercer informe elaborat per 
ACA sota el títol Pobresa, vulnerabilitat 
i desigualtat energètica; nous enfoca-
ments d’anàlisi ; juntament amb l’anà-
lisi estadística al voltant del fenomen 
de la pobresa energètica (seguint la 
pauta d’indicadors dels dos informes 
precedents), es va incorporar l’anàlisi 
de propostes a través d’un procés de 

consulta desenvolupat al llarg de cinc 
mesos, en què es van celebrar un total 
d’11 tallers de treball amb la participa-
ció de 94 entitats i 146 professionals 
procedents de diferents àmbits socials 
i institucionals. 

Les dades dels estudis constaten un 
agreujament de la situació a causa de 
la crisi econòmica, que s’ha traduït en 
un augment de la taxa d’atur i l’aug-
ment de les càrregues impositives i 
augment del cost dels serveis bàsics 
a què les famílies han de fer-se càrrec

Les causes que motiven l’augment 
del nombre de pobres energètics a 
Espanya són conegudes: preus crei-
xents de l’energia, reducció de les ren-
des familiars i baixa qualitat del parc 
edificatiu. Tres aspectes molt diferents 
que obliguen a la participació i inter-
locució d’una multiplicitat d’agents per 
a poder donar resposta d’una manera 
global.

L’informe estableix que Espanya se-
gueix sent un Estat energèticament 
vulnerable, que ha de destinar més de 
60.000 milions anuals a la importació 
de combustibles fòssils i que manté 
una taxa de dependència energètica 
del 77%, una de les més altes de la UE.4

L’article 4 de la Directiva 2012/27 / UE 
d’eficiència energètica disposa que:5 

Els estats membres han d’establir 
una estratègia a llarg termini per a 
mobilitzar inversions en la renovació 
del parc nacional.
Aquesta estratègia, que segons la 
Directiva s’hi havia de lliurar abans 
del 30 d’abril de 2014, suposarà un 
instrument important per a fomentar 
la rehabilitació del parc edificatiu i, si 
apliquen els criteris necessaris, po-
drà mitigar la vulnerabilitat energèti-
ca d’Espanya.6

Els dos indicadors que s’utilitzen en 
l’estudi són les dades de l’Enquesta 

de Pressupostos Familiars (EPF) i l’En-
questa de condicions de vida (ECV / 
EUSILC). Segons l’EPF, el percentatge 
de llars que destinen una part dels in-
gressos desproporcionada a energia 
domèstica va assolir en 2012 gairebé 
el 17% (el 2010 el nombre de llars que 
gastaven més del 10% dels ingressos 
en fer front als consums energètics 
era del 12%). Espanya ha passat de te-
nir cinc milions de llars amb despeses 
energètiques desproporcionades en 
2010, a tenir poc més de set milions de 
llars en aquesta situació de vulnerabi-
litat en 2012. 

Es tracta d’un increment del 40% en 
només dos anys. L’ECV indica que en 
2012 un 9% de les llars espanyoles (8% 
en 2010) es declaraven incapaces de 
mantenir l’habitatge a una tempera-
tura adequada a l’hivern (això dona-
ria un total de quatre milions de llars 
afectades). En 2010 el nombre de llars 
en aquesta situació ascendia a 3,5 mi-
lions. Assistim per tant a un increment 
de llars energèticament pobres del 
14% en dos anys.

Les dades de l’ECV indiquen que en 
2012 el 6% de les llars declarava tenir 
retards en el pagament de rebuts de 
l’habitatge (el mateix percentatge que 
el 2010). Un 12% afirmava viure en una 
casa amb goteres, humitats o podridu-
ra en l’habitatge mentre que el 18% era 
incapaç de mantenir l’habitatge a una 
temperatura càlida a l’hivern (aques-
ta mateixa situació afectava el 14% de 
llars en 2007) i el 25 % no era capaç 
de mantenir una temperatura fresca a 
l’estiu.7 

L’evolució dels indicadors relatius a la 
incapacitat de mantenir l’habitatge a 
una temperatura adequada i amb un 
retard en el pagament de rebuts és 
relativament similar a la Unió Europea. 
Per altra banda, el percentatge de 
persones amb goteres, humitats i po-
dridura a la UE-27 descendeix des de 

2005 mentre que a Espanya aquesta 
mateixa tendència està truncada per 
ascensos com els ocorreguts en 2009 
i 2010.

                                   Font: EU-Eurostat.

Comparant els estats membres de la 
Unió Europea en els anys 2007 i 2012, 
Espanya es troba per sota de la mit-
jana de la UE-27 en els tres indicadors. 
L’est i el sud de la UE presenten els 
pitjors comportaments (a Bulgària el 
47% de la població vivia en una casa 
que es declarava incapaç de mante-
nir l’habitatge a una temperatura ad-
equada en els mesos freds d’hivern; 
a Grècia, més del 50 % de la població 
declarava el 2012 retard en el paga-
ment de les factures).

Segons la informació que es desprèn 
del gràfic, països com Itàlia, Regne 
Unit i Polònia són, en aquest ordre, 
els països de la UE més afectats en 
termes absoluts, cosa que en part és 
resultat de la grandària demogràfica 
i els relativament elevats percentat-
ges de població incapaç de mantenir 
la casa a una temperatura adequada. 
Espanya apareix com el quart Estat 
amb més ciutadans afectats en 2012. 
Dels 54 milions de persones que no 
poden mantenir una temperatura ad-
equada a l’hivern, 4 milions són espa-
nyoles.

1. “La taxa de pobresa energètica es pot es-
timar a través de 3 alternatives metodolò-
giques (Healey 2004). D’una banda, trobem 
l’enfocament basat en la mesura de la tem-
peratura interna de la casa per tal de com-
provar si compleix amb determinats criteris 
objectius (temperatures compreses entre els 
18º i els 21º). Actualment no hi ha estimaci-
ons de taxa de pobresa energètica basades 
en aquest enfocament. D’altra banda, podem 
basar-nos en la despesa d’energia i ingressos 
de la casa, com es mesura al Regne Unit, que 
fixa com a límit per a entendre que una casa 
pateix pobresa energètica quan destina més 
del 10% dels ingressos al pagament de sub-

ministraments energètics. Finalment, trobem 
l’enfocament basat en percepcions i decla-
racions de llars proposat per Healey i Clinch, 
que es basa en la utilització dels resultats de 
l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) d’Eu-
rostat, la qual recull qüestions que van des 
de la capacitat de les llars de mantenir l’ha-
bitatge a una temperatura adequada fins a 
les dificultats dels europeus per a fer front al 
pagament de les factures periòdiques de sub-
ministraments d’energia. Aquest últim és l’únic 
enfocament que permet comparar la situació 
de diversos països de la Unió Europea.” Tirado, 
S., et al.,  Pobreza, vulnerabilidad y desigual-
dad energética. Nuevos enfoques de análisis. 

España 2006-2016. Asociación de Ciencias 
Ambientales, Madrid, 2016.

2. Segons Eurostat, el 2012 uns 124 milions 
de persones -24.8% dels 28 països de la UE-
estaven en perill de pobresa o exclusió social 
, definició que inclou tant la pobresa relativa 
com l’absoluta. El 2008 la xifra era del 17%. 

3. Tirado, S., et al. Pobreza energética en 
España. Asociación de Ciencias Ambientales. 
Madrid, 2014.  L’estudi ha comptat amb el su-
port de la Fundació Biodiversitat, la Fundació 
“la casa que estalvia”, Gest Solidaritat, Fundació 
CONAMA i l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

4. Probablement, la posada a disposició dels 
estats membres de noves línies de fons es-
tructurals comunitaris per a fomentar el trànsit 
cap a una economia baixa en carboni permeti 
a Espanya processos de regeneració urba-
na integrada, rehabilitació d’habitatges, així 
com altres mesures que contribueixin a re-
duir la vulnerabilitat i dependència energèti-
ca. Espanya comptarà per a aquests fins amb 
3.200 milions d’euros de fons europeus en el 
període 2014-2020.

5. Directiva 2012/27 / UE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, per la qual 
es modifiquen les directives 2009/125 / CE i 
2010/30 / UE , i per la qual es deroguen les 
Directives 2004/8 / CE i 2006/32 / CE. (DOUE 
L 315/1 14 de novembre de 2012).

6. La Llei 8/2013 de 26 de juny, de Rehabilitació, 
Regeneració i Renovació Urbana inclou per 
primera vegada el concepte de “pobresa 
energètica “. BOE núm. 153. 

7. Institut Nacional d’Estadística (2007-2012). 
<http://www.ine.es/> [Consulta 31/01/2018].
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3. PES DE LA DESPESA D’ENERGIA 
DOMÈSTICA EN EL PRESSUPOST  
DE LES LLARS.

Les despeses d’energia domèstica 
en una casa espanyola representen 
al voltant d’un 5,2% dels ingressos 
nets anuals propis de mitjana per al 
període 2006-2012. L’evolució soferta 
ens mostra un ascens de les despeses 
domèstiques destinades al subministra-
ment d’energia, del 4,3% el 2007 al 6,5% 
el 2012, fet que suposa un increment del 
4,2% en un període de sis anys.

L’energia elèctrica segueix sent la part 
més important de les factures energè-
tiques de la casa és el principal re-
sponsable de l’increment. L’electricitat 
ha augmentat entre 2006 i 2012; el pes 
relatiu en el capítol d’entrades domès-
tiques és més del 60%. El gas natural 
és el segon tipus d’energia més em-
prat per les llars espanyoles, que tam-
bé va augmentar de preu, però no de 
forma tan acusada.

D’acord amb el llindar del 10% de 
despeses d’energia domèstica sobre 
ingressos anuals, a Espanya en 2012 el 
16,6% dels habitatges gastava en en-
ergia domèstica més del doble de la 
mitjana. Aquest mateix percentatge de 
llars afectades era del 12,4% en 2010, 
cosa que representa un increment del 
34% en tan sols 2 anys.

El percentatge de llars espanyoles 
que gasta més del 20% dels ingres-
sos anuals en energia domèstica ha 
estat el que més ràpidament ha aug-
mentat (més d’un 140% entre 2006 i 
2012), seguit del conjunt de llars que 
hi gasta més d’un 15%. Això demostra 
que el pes de la factura energètica 
està desigualment repartit entre els 
diferents segments socials.

A partir de les dades ofertes per 
l’Enquesta de Condicions de Vida (INE) 
hi ha un repunt des de 2008 per als in-
dicadors relatius a la impossibilitat de 
mantenir la casa a una temperatura 
adequada i relativa al pagament de re-
buts, que coincideix amb l’inici de la cri-
si. Aquesta tendència ascendent es va 
veure interrompuda en 2011 per un breu 
repunt d’ingressos en la unitat familiar. 
Aquest fet ja no es va mantenir en 2012. 

Segons l’Enquesta de Condicions de 
Vida (ECV), un 9% de les llars espan-
yoles no pot mantenir la casa a tem-
peratura adequada.8

En 2016 el 10% de les llars espan-
yoles (equivalent a 4,9 milions de 
persones) es trobava en dificultats 
segons l’aplicació al cas espanyol de 
l’indicador oficial de pobresa energèti-
ca del Regne Unit. Això vol dir que 
els ingressos, un cop descomptades 
les despeses en habitatge i energia 
domèstica, estaven per sota de la lí-
nia de pobresa monetària (60% dels 
ingressos mitjans per persona equiva-
lent), i que simultàniament la despesa 
en energia domèstica estava per so-
bre de la mitjana de despesa en ener-
gia per persona equivalent per a tota 
Espanya.

Finalment, l’informe d’ACA per al 2016 
expressava que el 21% de les llars es-
panyoles (equivalent a 12,1 milions de 
persones) es trobava en dificultats 
segons l’aplicació al cas espanyol 
l’indicador basat en l’enfocament de 
l’ingrés mínim acceptable (Minimum 
Income Standard ). D’acord amb 
aquesta metodologia, els ingressos 
d’aquestes llars, un cop descomptades 
les despeses d’energia i habitatge, 
estaven per sota de la Renda Mínima 
d’Inserció més elevada d’Espanya 
(País Basc), un cop descomptades la 
despesa en habitatge i energia d’una 
casa nacional. 

En 2014, el 11% de les llars espanyoles 
(equivalent a 5,1 milions de persones) 
es declarava incapaç de mantenir 
l’habitatge a una temperatura adequa-
da en els mesos freds. El 8% de les llars 
espanyoles (4,2 milions de persones) 
declarava tenir retards en els paga-
ments de les factures de l’habitatge 
incloent-hi els d’energia domèstica.

El 15% de les llars espanyoles (6,2 
milions) destinaven més del 10% 
dels ingressos anuals a la compra 
d’energia per a l’habitatge. Així ma-
teix, el 10% de les llars espanyoles 
(4,9 milions) es trobava en dificultats 
segons l’aplicació en l’àmbit espanyol 
de l’indicador oficial de pobresa en-
ergètica que s’empra en Regne Unit. 
Això vol dir que els ingressos, un cop 

descomptades les despeses en habi-
tatge i energia domèstica, estaven per 
sota de la línia de pobresa monetària 
(60% dels ingressos mitjans per perso-
na equivalent) i que simultàniament la 
despesa en energia domèstica estava 
per sobre de la mitjana de despesa en 
energia per persona equivalent per a 
tota Espanya.

El 21% de les llars espanyols (12,1 mil-
ions) es trobava en dificultats segons 
l’aplicació al cas espanyol de l’indicador 
basat en l’enfocament Ingrés Mínim 
Acceptable (Minimun Income Standard 
). D’acord amb aquesta metodologia, 
els ingressos d’aquestes llars, un cop 
descomptades les despeses d’energia 
i habitatge, estaven per sota de la 
renda mínima d’inserció més elevada 
d’entre les existents en les diferents 
comunitats autònomes (en aquest cas, 
la renda mínima d’ inserció més alta és 
la que ofereix Euskadi). 

Existeixen divergències en l’evolució 
dels indicadors de pobresa energètica 
des de l’inici de la crisi. Els indicadors 
basats en percepcions i declaracions 
de la casa mantenen una tendència a 
l’alça de manera sostinguda fins a 2014, 
tot i les millores macroeconòmiques 
de 2013 i 2014.

Pràcticament tots els indicadors ba-
sats en despeses i ingressos registren 
un descens moderat entre els anys 
2013 i 2014. La reducció en la despe-
sa d’energia podria indicar l’augment 
de llars que es troben en situació de 
dificultat per a fer el pagament de 
l’energia que els seus habitatges i la 
família demanen.

Hi ha importants diferències en la in-
cidència de la pobresa energètica per 
característiques socioeconòmiques 
de les llars i dels habitatges. Hi ha una 
extensió més gran i més efecte de la 
pobresa energètica a les llars en què la 
persona sobre la qual recau la respon-
sabilitat del manteniment econòmic 
de la casa té un nivell d’estudis baix, es 
troba en l’atur, té una ocupació tem-
poral, depèn de diferents prestacions 
públiques, és soltera, vídua, divorcia-
da, integra una família monoparental o 
pertany a un Estat que no forma part 
de la Unió Europea.  Integren els grups 

més vulnerables a la pobresa en-
ergètica aquelles famílies que comp-
ten amb persones que tenen mala 
salut, malalts crònics o aquelles llars 
que lloguen l’habitatge i que fan servir 
combustibles sòlids o líquids per a es-
calfar la casa.

Els resultats obtinguts confirmen per a 
tots els indicadors analitzats que:

a) Les llars amb tots els membres en 
l’atur tenen més probabilitat de patir 
condicions associades a la pobresa 
energètica (en 2012 una de cada tres 
llars amb tots els membres en l’atur 
destinava més del 10% dels ingressos 
anuals al pagament de les factures de 
l’energia domèstica).

b) Tot i que la proporció d’altres tipus 
de llars afectades ha augmentat tam-
bé des de 2007, aquest increment ha 
estat més ràpid en les llars de per-
sones aturades.

La pobresa energètica, per tant, és 
una de les múltiples vies per les quals 
la crisi està afectant negativament el 
benestar dels espanyols i la desocu-
pació és un mecanisme important per 
a explicar aquests impactes.

4. FORMULACIÓ  
I DESENVOLUPAMENT DEL CONCEPTE 
DE“SUBMINISTRAMENTS MÍNIMS 
VITALS” . 

La tradició jurídica determina que 
les normes jurídiques han de ser in-
terpretades en el sentit propi de les 
paraules i de la realitat social en el 
temps que han de ser aplicades. Per 
això, les normes jurídiques regula-
dores dels diferents serveis s’han 
d’interpretar en el sentit de fer-los 
efectius per a les persones que han de 
gaudir-ne.

La Constitució Espanyola proclama 
la dignitat de la persona com un dels 
fonaments de l’ordre polític i de la pau 
social (art.10) per tal com inclou el dret 
a un habitatge digne i adequat (art.47) i 
un manament als poders públics per a 
la defensa dels consumidors i usuaris, 
i per a la protecció mitjançant procedi-
ments eficaços de la seguretat, la sa-

lut i els legítims interessos econòmics 
d’aquests (art.51). 

El legislador estatal, a través de 
l’article 9 del Text refós de la Llei gen-
eral per a la defensa dels consumidors 
i usuaris (RDL 1/2007, de 16 de novem-
bre),9 ha establert que “[...] els poders 
públics han de protegir prioritàriament 
els drets dels consumidors i usuaris 
quan tinguin relació directa amb béns 
o serveis d’ús o consum comú, ordinari 
i generalitzat” . 

Cal fer esment a la Declaració Universal 
dels Drets Humans Emergents 
(DUDHE) sorgida d’un debat organit-
zat per l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya al Fòrum Universal de les 
Cultures (Barcelona 2004), titulat Drets 
Humans; necessitats emergents i nous 
compromisos. 

Com a primer estadi en el reconeix-
ement del dret al subministrament 
bàsic, s’ha d’atendre a l’aspecte assis-
tencial o de prestació que se’n deriva. 
L’ordenament jurídic ha de reconèixer 
com a titulars del dret als subministra-
ments bàsics totes les persones que 
compleixin amb els requisits per a ser 
definits com a consumidors vulnera-
bles segons els paràmetres que defi-
neix la normativa per a cada un dels 
serveis. 

Es proposa la construcció d’un dret 
als subministraments bàsics des de 
la conceptuació d’uns paràmetres 
de consum bàsics i no sumptuaris. 
Un primer estadi de reconeixement 
d’aquest dret a totes les persones vul-
nerables comportaria la garantia del 
subministrament dins d’uns paràme-
tres d’un consum bàsic i a un preu so-
cial; un segon estadi garantiria el dret 
al subministrament a totes aquelles 
persones no definides com a vul-
nerables però que tenen dret a pagar 
preus assequibles pels serveis.

 
4.1. SITUACIÓ NORMATIVA DELS 
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS.

a) Electricitat:

El preàmbul de la Llei del sec-
tor elèctric (Llei 24/2013, de 26 de 

desembre)10comença enunciant que 
“[...] el subministrament d’energia elèc-
trica constitueix un servei d’interès 
econòmic general, ja que l’activitat 
econòmica humana no es pot en-
tendre avui dia sense l’existència 
d’aquesta”. 

No existeix en la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, cap esment a la consider-
ació de l’electricitat com a servei bàsic 
o essencial per a la vida quotidiana.

Les mencions més pròximes són les 
referides al bo social (que es con-
sidera obligació de servei públic, 
segons el que disposa la norma-
tiva europea, segons el que disposa 
l’art.45 de la Llei 24/2013 del sector 
elèctric) i als subministraments essen-
cials (art.52.4 de la Llei 24/2013) com 
ara l’enllumenat públic, el submin-
istrament a instal·lacions de proveï-
ment d’aigua, instal·lacions per la de-
fensa i centres de Cossos i Forces de 
Seguretat de l’Estat, centres de bomb-
ers, protecció civil, centres penitencia-
ris, hospitals, serveis funeraris i centres 
de transport de serveis públic. També 
s’afegeix a aquest llistat la prohibició 
de “[...] la interrupció dels subminis-
traments d’àmbit domèstic en què hi 
hagi constància documental formalit-
zada per personal mèdic que el sub-
ministrament d’energia elèctrica és 
imprescindible per a l’alimentació d’un 
equip mèdic que resulti indispensable 
per a mantenir amb vida a una perso-
na, circumscrits a persones físiques en 
el seu domicili habitual”.

El Reial decret 216/2014, de 28 de 
març, pel qual s’estableix la metodo-
logia de càlcul dels preus voluntaris 
per al petit consumidor d’energia 
elèctrica i el règim jurídic de contrac-
tació corresponent,11assenyala que “[...] 
l’obligació de subministrament a preu 
voluntari per al petit consumidor, i la 
tarifa d’últim recurs, es configura com 
una obligació de servei públic”.

b) Aigua:

L’Organització de Nacions Unides 
(ONU) va declarar el 2010 el dret a 
l’aigua potable i el sanejament com un 
dret humà essencial per al ple gaudi 
de la vida i de tots els drets humans.

8. El País. 26 de novembre de 2013. 9. BOE núm. 287, de 30 de novembre de 2007. 10. BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2013. 11. BOE núm. 77, de 29 de març de 2014.
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En l’ordenament intern, tant la legis-
lació bàsica de règim local com la leg-
islació autonòmica, inclouen el proveï-
ment domiciliari d’aigua potable entre 
els serveis mínims que han de prestar 
tots els municipis.12

c) Gas:

El Preàmbul de la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre, del sector d’hidrocarburs,13 
assenyala que «[…] se suprime en el 
sector del gas la consideración de ser-
vicio público». El legislador indica el 
següent: 

S’estima que el conjunt de les activi-
tats regulades en aquesta Llei no re-
quereix la presència i responsabilitat 
de l’Estat perquè es desenvolupe.

 No obstant això, s’ha mantingut per 
a totes la consideració d’activitats 
d’interès general, que ja recollia la 
Llei 34/1992, de 22 de desembre, 
d’ordenació del sector petrolier. 14

La Llei 34/1998, de 7 d’octubre del 
sector dels hidrocarburs, en l’article 
74.1, apartat m), estableix com a oblig-
ació dels distribuïdors de gas natural 
el mandat d’aplicar les mesures que 
s’estableixin en relació amb la pro-
tecció de consumidors que tinguin la 
consideració de subministraments es-
sencials, si bé l’article 47.1 determina 
que “[...] la comercialització al detall de 
gasos liquats del petroli envasat serà 
realitzada lliurement”. 

5. EL DRET A L’HABITATGE  
I ELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS.

El Dret constitucional a un habitatge i 
el reflex d’aquest en la legislació au-
tonòmica, no poden referir-se sinó a un 
habitatge en condicions adequades i, 
per tant, que pugui dotar-se d’uns ser-
veis bàsics, com són l’aigua, la llum i 
el gas natural a uns preus raonables i 
assequibles.

Les despeses vinculades al consum 
d’energia a les llars estan estreta-
ment determinades tant pels hàbits 

de les persones com per la qualitat de 
la construcció dels habitatges. Per a 
aconseguir l’objectiu d’obtenir el màx-
im de serveis amb el mínim de consum 
d’energia obtenint un màxim d’estalvi, 
cal que les llars prenguin mesures en 
matèria d’estalvi energètic.

L’eficiència energètica és marcada 
pels paràmetres constructius dels 
habitatges. Més d’un 40% del consum 
final d’energia està vinculat al sector 
residencial i terciari. Davant l’augment 
del consum energètic, la Unió Europea 
va aprovar la Directiva 2010/31 / UE 
del Parlament Europeu i del Consell 
de 19 de Maig de 2010, que revisa la 
Directiva 2002/91 / CE de 16 de de-
sembre, referent a l’eficiència energèti-
ca dels edificis, en la qual es proposa 
aconseguir un 20% d’estalvi d’energia, 
un 20% de reducció d’emissions de 
diòxid de carboni i arribar a un 20% de 
la producció total d’energia mitjançant 
energies renovables. Tots els objectius 
esmentats tenen com a límit tempo-
ral l’any 2020. Les noves edificacions 
hauran de tenir un consum energètic 
gairebé nul a data 31 de desembre de 
2020. Per als nous edificis que estiguin 
ocupats i siguin propietat d’autoritats 
públiques, aquesta data s’avança a 31 
de desembre de 2018. Així mateix, els 
estats membres han de formular polí-
tiques per a transformar edificis per tal 
d’assolir el consum energètic gairebé 
nul.

Per a complir el que estableixen les 
directives comunitàries, les normes 
d’edificació han anat incorporant 
criteris d’eficiència energètica per als 
habitatges de nova construcció. El 
Document bàsic DB-HE,15que forma 
part del Codi Tècnic d’Edificació, té 
com a objecte establir regles i proced-
iments que permetin complir el requi-
sit d’estalvi d’energia.

Actualment existeixen a l’Estat es-
panyol, prenent com a referència 
el que s’ha exposat en el preàmbul 
de la Llei 8/2013 de Rehabilitació, 
Regeneració i Renovació Urbana, un 
parc d’habitatges edificats que ascen-
deix a 25.208.622 habitatges en què un 

21% (5.226. 133 habitatges) té més de 
50 anys i un 55% (13.759.266 habitat-
ges) té més de 30 anys. 

 La necessitat de rehabilitació d’un 
parc d’habitatges envellit va compor-
tar l’aprovació de la Llei 8/2013, de 
Rehabilitació, Regeneració i Renovació 
Urbana. 16Al desenvolupament d’una 
política pública de rehabilitació en-
ergètica del parc d’habitatges va 
contribuir decisivament la Directiva 
Europea 2002/91 / CE, modificada per 
la Directiva 2010/31 / CE, que imposa-
va l’obligació de certificar l’eficiència 
energètica dels edificis. El RD 47/2007, 
de 19 de gener, pel qual s’aprova el 
procediment bàsic per a la certificació 
d’eficiència energètica d’edificis de 
nova construcció (disposició deroga-
da), es va encarregar de traslladar la 
Directiva a l’ordenament espanyol. En 
relació amb els edificis nous, el RD 
235/2013 de 5 d’abril, pel qual s’aprova 
el procediment bàsic per a la certifi-
cació de l’eficiència energètica dels 
edificis, va incloure els edificis exis-
tents respecte l’1 de juliol de 2013.

 
5.1. ELEMENTS RELLEVANTS SOBRE 
ELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS.

La Unió Europea va publicar amb data 
de 22 de gener de 2014 una comuni-
cació dirigida al Parlament Europeu, al 
Consell, al Comitè Econòmic i Social 
Europeu i al Comitè de les Regions 
sobre el preu i els costos de l’energia 
a Europa. En aquesta comunicació 
s’exposava:

En analitzar les tendències dels 
preus de l’energia des de 2008, es 
poden extreure les següents con-
clusions:
Els preus de l’electricitat i, el que és 
més important, els costos que com-
porten, van seguir augmentant en 
general tant per a les llars com per 
a la indústria, tot i la caiguda o de 
l’estabilització dels nivells de con-
sum. Els preus del gas van fluctuar, 
però no van augmentar significativa-
ment durant el període 2008-2012.
Aquest augment dels preus està 
causat principalment pels aug-

ments en els impostos o gravàmens 
i en els costos de la xarxa. L’evolució 
del component energia dels pre-
us va ser desigual; en països amb 
una gran implantació de l’energia 
eòlica i solar hi ha hagut una pres-
sió cap avall en els preus a l’engròs 
de l’electricitat, però no en altres. Els 
progressos assolits en el funciona-
ment del mercat interior de l’energia 
haurien d’haver tingut un impacte 
positiu assegurant la convergència 
dels preus dels mercats majoristes 
a tot Europa. Aquest no va ser el cas 
per als preus al detall, en què els 
sistemes de distribució de la xarxa, 
les polítiques energètiques i climà-
tiques nacionals descoordinades, 
els impostos, els gravàmens i la 
reglamentació de les tarifes de la 
xarxa difereixen, amb la consegüent 
fragmentació del mercat interior.
Les tendències de la UE oculten 
grans disparitats entre els estats 
membres i els diferents sectors de 
la indústria. Aquesta circumstància 
apunta debilitats en el mercat inte-
rior de l’energia, amb grans diferèn-
cies entre les polítiques dels estats 
membres sobre els costos de la 
xarxa i els impostos i gravàmens.

L’augment dels preus que s’adverteix 
està causat per l’augment dels im-
postos o gravàmens i en els costos 
de xarxa. L’evolució del component 
energia dels preus va ser desigual; 
en països amb una gran implantació 
d’energia eòlica i solar hi ha hagut una 
pressió sobre els preus a l’engròs de 
l’electricitat. Els avenços unificadors 
en el mercat interior de l’energia no 
han impactat en els preus al detall, 
on els sistemes de distribució de la 
xarxa, les polítiques energètiques 
i climàtiques nacionals descoordi-
nades, els impostos i gravàmens, la 
reglamentació de xarxa difereixen, 
amb la consegüent fragmentació del 
mercat interior. El preu de l’energia a 
la Unió Europea depèn d’una varietat 

de diferents condicions d’oferta i de-
manda com els costos de la xarxa de 
transport d’electricitat, els costos de 
protecció del medi ambient, les condi-
cions climàtiques dels estats o els 
impostos especials i fiscalitat de cada 
Estat.

 
5.2. COMPONENTS DE LA FACTURA 
D’ELECTRICITAT, AIGUA I GAS.

La factura del subministrament 
d’electricitat inclou diversos con-
ceptes directament relacionats amb 
l’energia consumida i la potència con-
tractada, a més dels impostos (IVA, im-
postos sobre l’electricitat).

- Principals components dels preus de 
l’electricitat. 

El component d’energia es construeix 
a partir dels costos del mercat ma-
jorista i costos del mercat minorista. 
La part majorista ha de reflectir els 
costos incorreguts per les empreses 
per a realitzar l’aportació d’energia a la 
xarxa (generació), inclosos els costos 
de combustibles, operació i manteni-
ment, a més d’altres costos. La part 
minorista està relacionada amb el cost 
comercial de subministrar l’energia als 
consumidors finals.17

Prenent com a referència les dades 
d’UNESA (Associació Espanyola de la 
Indústria Elèctrica), els components 
de la factura elèctrica per al 2016 són: 

Impostos 28%
Costos de política 
energètica i social

33%

Costos de subministrament 39%

Font: FUNSEAM

En l’àmbit del subministrament d’ai-
gua, la tarifa no pot superar el cost 
del servei, a partir del principi que es-
tableix l’article 24.2 del RDL 2/2004, 
de 5 de març, que regula el text refós 
de la Llei d’Hisendes Locals. En l’àm-

bit del preu privat, el límit de fixació 
de tarifes és determinat per l’article 
149.4 del Reglament de Servei de 
les Corporacions Locals de 1955. En 
qualsevol cas, el servei no pot ser de-
ficitari, ja que s’ha d’aplicar el principi 
de recuperació de costos derivat de 
la Directiva Marc d’Aigües de la Unió 
Europea18i el principi d’autofinança-
ment del servei contemplat en l’article 
107.2 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria 
de règim local.19

En aquest sentit, el principi de recu-
peració de costos es troba plasmat 
en el considerant núm. 38, concretat 
en l’article 9 de la Directiva Marc d’Ai-
gües i traslladat a la normativa espa-
nyola mitjançant l’article 129 de la Llei 
62/2003, de 30 de desembre, de me-
sures fiscals, administratives i d’ordre 
social, i es concreta en diversos articles 
del text refós de la Llei d’Aigües (RDL 
1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei d’Aigües) 20, en 
particular l’article 111 bis, que, després 
de la modificació operada per la Llei 
11/2005, de 22 de juny, per la qual es 
modifica la Llei 10/2001, de 5 de juliol, 
del Pla Hidrològic Nacional21que recull 
el que disposa l’article 9 de la Directiva 
Marc d’Aigües.

Això implica que la diferència entre 
ingressos i despeses que es derivaria 
d’unes tarifes que no cobreixin per si 
soles el cost del servei hauria de ser 
cobert amb altres ingressos que po-
den procedir de l’entitat titular del 
servei o d’aportacions d’altres entitats 
(apartat 2n de l’ art.149 del Reglament 
de Servei de les Corporacions Locals).

 - L’IVA i els subministraments bàsics 
a la UE. 

El RDL 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per a garantir l’estabili-
tat pressupostària i de foment de la 
competitivitat,22elevar els tipus impo-

12. Cal observar els continguts legislatius au-
tonòmics, especialment el Text refós d’aigües 
de Catalunya.  DL 3/2003, de 4 de novembre.

13. BOE, núm. 241, de 8 d’octubre de 1998.

14. BOE, núm. 308, de 24 de desembre de 
1992, pàgs. 43867 a 43876 (derogada).

15. BOE Núm. 219, de 12 de setembre de 2013.

16. BOE, núm. 153 de 27 de juny de 2013.

17. FUNSEAM: Análisis  comparativo de los 
precios de la electricidad en la Unión Europea. 
Una perspectiva comparada. Barcelona. 
2014. Pàg. 9. ROBINSON, David: “Analysis of 
European Power Price Increase Drivers” per a 
EUROLECTRICS. 2015.

18. Directiva 2000/60 / CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 

2000, per la qual s’estableix un marc comu-
nitari d’actuació en l’àmbit de la política d’ai-
gües. DOUE núm. L 327 de 22/12/2000 pàgs. 
0001 - 0073

19. BOE, núm. 96, de 22 d’abril de 1986.

20. BOE, núm. 176, de 24 de juliol de 2001, 
pàgs. 26791 a 26817.

21.  BOE, núm. 149, de 23 de juny de 2005, 
pàgs. 21846 a 21856.

22.  BOE, núm. 168, de 14 de juliol de 2012, 
pàgs. 50428 a 50518.
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sitius, generals i reduïts de l’IVA per 
tal d’aproximar els tipus de gravamen 
als aplicats a la UE. La reforma que va 
entrar en vigor l’1 de setembre de 2012 
va comportar, entre d’altres aspectes, 
un augment del tipus general de l’IVA 
del 18% al 21%, mentre que el tipus re-
duït va passar del 8% al 10%, si bé l’IVA 
superreduït es va mantenir en el 4%. 
D’aquesta manera, a l’Estat espanyol, 
el tipus d’IVA aplicable al subministra-
ment d’electricitat i gas és del 21%, del 
10% en el cas de l’aigua en els apartats 
de clavegueram, cànon d’aigua i con-
sum, i del 21% en conservació i mante-
niment de comptadors.

 - Ajudes públiques a consumidors 
vulnerables. 

Els factors que influeixen en les polí-
tiques públiques que afecten l’electri-
citat, l’aigua o el gas es poden agru-
par en tres grans blocs: condicions 
del mercat, circumstàncies personals 
i condicions de la casa. Així, l’objectiu 
de les ajudes als consumidors que 
tenen problemes per a fer front a les 
despeses de subministraments bàsics 
ha de ser racionalitzar el sistema per-
què amb menys ajudes es puguin be-
neficiar més persones.

6. LA UE DAVANT LA DEFENSA DELS 
DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS 
EN L’ÀMBIT DEL CONSUM D’ENERGIA 
ELÈCTRICA, AIGUA I GAS.

El Reglament de la UE 254/2014, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 
26 de febrer de 2014,23Va aprovar el 
Programa Plurianual de consumidors 
per al període 2014-2020 amb l’objec-
tiu de generar un alt nivell de protec-
ció als consumidors, que són col·locats 
en el centre del debat per a aconse-
guir una estratègia per a un increment 
intel·ligent, sostenible i integrador. 

En la mateixa direcció que els con-
tinguts expressats pel Reglament 
254/2014, cal destacar el docu-
ment publicat en juny de 2014 per la 
Comissió Europea titulat European 

Energy Consumers Right. What you gain 
as an energy consumers from European 
legislation,24 que estableix com a prin-
cipis que haurien de ser exigibles als 
poders públics comunitaris i estatals 
els següents: 

1. Dret a tenir una connexió a la xarxa 
elèctrica.

2. Dret a escollir l’empresa subminis-
tradora d’electricitat o gas.

3. Dret a un canvi fàcil i ràpid d’empre-
sa subministradora d’electricitat o gas.

4. Dret a rebre informació clara sobre 
el contracte i dret al desistiment.

5. Dret a rebre informació detallada so-
bre el propi consum.

6. Dret a rebre informació sobre un ús 
més eficient de l’energia i sobre els 
beneficis d’utilitzar energia procedent 
de fonts renovables.

7. Dret dels consumidors vulnerables a 
rebre una protecció especial.

8. Dret a presentar queixes i reclama-
cions a l’empresa subministradora 
d’electricitat o gas i, en cas de no que-
dar-ne satisfet, dret a presentar la quei-
xa davant un organisme independent 
per a una resolució ràpida i extrajudicial.

9. Dret a rebre informació sobre l’efici-
ència energètica de l’habitatge que es 
vol comprar o llogar.

10. Dret a acudir a un punt de contac-
te únic que informi sobre tots aquests 
drets.

La Directiva 2013/11 / UE, de 21 de 
maig,25de resolució alternativa de li-
tigis, estableix que els consumidors 
poden presentar reclamacions contra 
les empreses subministradores davant 
entitats que ofereixin procediments de 
resolució alternativa de litigis indepen-
dents, imparcials transparents, efecti-
ves, ràpides i justes.

 

6.1. CONTEXT JURÍDIC I NORMATIU 
DE LA UE DAVANT L’AVANÇ DE LA 
POBRESA ENERGÈTICA COM A FORMA 
DE PRIVACIÓ MATERIAL A EUROPA.

Una de les característiques d’Europa 
és la dependència energètica de l’ex-
terior. La Unió Europea, segona econo-
mia mundial, consumeix una cinquena 
part de l’energia que es consumeix en 
termes globals. La dependència ener-
gètica europea es tradueix en massi-
ves importacions de petroli procedent 
dels països de l’OPEP i la Federació 
Russa i gas procedent de Noruega, 
Algèria i Rússia. A causa del canvi cli-
màtic, el futur del sector energètic eu-
ropeu passa per la disminució de l’ús 
de combustibles fòssils i la utilització 
de fonts d’energia hipocarbòniques.

En aquesta direcció, les polítiques de 
la Comissió Europea s’orienten a po-
sar fi als monopolis energètics perquè 
els consumidors europeus puguin triar 
empresa de subministrament de ma-
nera lliure i avantatjosa. 

S’aspira a aconseguir un estalvi de 100 
euros per casa europea i any, cosa que 
representaria a tota la UE-28 un total 
de 13.000 milions d’euros en estalvi 
que beneficiarien 500 milions de ciu-
tadans.

Per al bon funcionament del mercat 
energètic europeu, la Unió Europea 
ha disposat la creació d’autoritats na-
cionals, els anomenats reguladors 
nacionals , que operen com a garants 
de l’interès públic, ja que poden san-
cionar pràctiques contràries a la lliure 
competència. Els reguladors nacionals 
fixen les tarifes de transport de l’ener-
gia elèctrica en el preu més just per a 
permetre, d’una banda, la correcta re-
muneració dels operadors de xarxes i 
que aquests inverteixin per a no incre-
mentar la factura final que han d’abo-
nar els consumidors europeus. 

D’altra banda, la cooperació afavorida 
per la UE entre els operadors de xar-
xes genera un marc d’estabilitat en el 
subministrament energètic que evi-

ta fluctuacions de preus o manca de 
consolidació en el proveïment.26 

Si s’assoliren els objectius de les auto-
ritats europees l’any 2020, això es tra-
duiria en un estalvi de 1.000 euros per 
casa i any.

 A partir de l’anomenada crisi del 
gas  de 2009, que va provocar que 
Romania i Bulgària quedessin aïllades 
energèticament d’Europa per la falta 
de connexió de subministraments de 
gas, la Unió Europea va prendre cons-
ciència de la fragilitat energètica amb 
què comptava. Per a evitar futures cri-
sis energètiques en l’espai de la UE-
28 es va posar en marxa el Programa 
Europeu de Recuperació Econòmica, 
dotat amb 13.000 milions d’euros, que 
entre 2009 i 2012 va permetre la cons-
trucció i millora de noves infraestruc-
tures gasístiques. Del total pressupos-
tari del Pla es van destinar 78 milions 
d’euros a instal·lacions de flux rever-
sible , que en cas necessari permetin 
conduir el gas de l’oest a l’est europeu. 

La UE s’ha fixat com a objectiu per al 
2020 que una cinquena part del con-
sum d’energia de la Unió haurà de pro-
cedir d’energies renovables. El 2010 
el sector industrial associat a energi-
es renovables representava més de 
70.000 milions d’euros i donava feina a 
500.000 persones.

 En el marc de l’impuls a mesures que 
afavoreixin l’eficiència energètica, en 
l’horitzó 2020 es preveu crear dos mili-
ons de llocs de treball. Amb 24.000 mi-
lions d’euros a l’any en inversions d’aï-
llament, gestió energètica i sistemes 
de control, es podria reduir la factura 
energètica europea en uns 38.000 mi-
lions d’euros en el període 2011-2020. 

En les conferències internacionals en 
matèria d’energia en què participa la 
UE, Europa ha adquirit el compromís de 
reduir d’aquí al 2020 les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle en un 20% en 
relació a les emissions de 1990 i portar 
aquesta xifra a un 85% o un 95% el 2050.

Si Europa aconsegueix complir els 
objectius en matèria d’energies reno-

vables i d’eficiència energètica d’ara i 
fins al 2020 tindrà llavors capacitat per 
a superar l’objectiu actual del 20% de 
reduccions. L’aplicació de les políti-
ques europees sobre energia i clima 
afecta tots els nivells de decisió. Amb 
aquesta finalitat, la UE va llançar un 
pacte entre ciutats que va ser subscrit 
per 4.000 municipis en tota la Unió (on 
viuen 160 milions d’habitants) per a 
un potencial de reducció de 164 mili-
ons de tones d’emissions de CO² (això 
equival a la suma de les emissions 
d’Hongria, Suècia i Portugal).

La lluita contra la pobresa energètica 
a Europa respon a una orientació exis-
tent dins de la carta de polítiques pú-
bliques de diferents estats europeus, 
que van incorporar dins de les mesu-
res de naturalesa social afavorides per 
l’Estat des de la dècada dels seixan-
ta del passat segle. L’actualització de 
programes d’atenció en matèria de 
subministraments vitals per part de 
diferents governs determina la volun-
tat de diversos executius europeus 
d’equiparar el suport per a un accés 
normalitzat a subministraments ener-
gètics bàsics, a les necessitats d’ali-
mentació, roba, higiene personal o 
calçat. En aquest sentit, són les inici-
atives existents al Regne Unit, França, 
Alemanya o Eslovàquia les que respo-
nen de manera més d’acord al reco-
neixement a la població d’un dret sub-
jectiu a gaudir d’un subministrament 
mínim energètic garantit pels poders 
públics.

Existeixen projectes conjunts finançats 
amb fons europeus, entre els quals 
destaca el Projecte ACHIEVE  (Action 
in Low Income households to impro-
ve energy efficiency through visits and 
energy diagnosis ) o el projecte EC-
LINC  (Energy Checks for low income 
households , que a través del suport 
de la línia de finançament Intelligent 
Energy Europe  estan intentant dur a la 
pràctica solucions estructurals i con-
cretes que es proven de forma espe-
cífica en diferents grups de llars de la 
UE. 

El projecte Energy Vulnerability 
and Urban Transitions in Europe  

(EVALUATE) finançat per l’European 
Research Council està duent a terme 
una investigació que utilitza un enfo-
cament analític al voltant de la vulne-
rabilitat i la justícia social a partir de 
les dades recollides en un estudi de 
casos corresponents a zones urbanes 
de quatre països de l’Europa de l’Est 
i Central (Polònia, República Txeca, 
Hongria i Macedònia). 

La referència més explícita a la qüestió 
de la pobresa energètica es troba en la 
Carta Europea dels Drets dels consu-
midors d’energia (PG-TA (2008) 0306) 
i la Resolució del Parlament Europeu 
de 19 de juny de 2008 sobre la Carta 
Europea dels Drets dels Consumidors 
d’Energia (2008/2006 (INI) (2009 / C 
286 i / 06), així com en les Directives 
europees 2009/72 / CE i 2009/73 
/ CE sobre normes comunes per al 
mercat interior i de l’electricitat i gas. 
Aquestes directives són la base per al 
desenvolupament de polítiques na-
cionals que, d’acord amb les directi-
ves, seran preferiblement de caràcter 
integrat i incorporaran tant elements 
de polítiques socials com d’eficiència 
energètica.

Les directives fan esment a la noció 
de “client vulnerable”, categoria que 
cada Estat membre ha de definir i per 
a qui s’ha de garantir el subministra-
ment d’energia necessari. La protecció 
d’aquests inclou “la prohibició de des-
connexió d’aquests clients en perío-
des crítics”. 

Les dues directives van entrar en vigor 
el 3 de setembre de 2009 i el termini 
de transposició als estats membres 
fou el 3 de març del 2011. A Espanya, 
el 15 de juliol de 2011, el Butlletí Oficial 
de les Corts Generals publicava els 
projectes de llei que modificaven tant 
la Llei 54/1997 del sector elèctric com 
la Llei 34/1998 del sector d’hidrocar-
burs per a adaptar-les respectivament 
a les Directives 2009 / 72 / CE i 2009 
/ 737CE. 

Tots dos projectes no van arribar a 
aprovar-se en l’anterior legislatura (no-
vembre 2011), per la qual cosa han es-
tat traslladats a la següent legislatura. 

23. DOUE, núm. L84/42, de 20 de març de 2014. 
 
 
 

24. A SÍNDIC DE GREUGES: Informe sobre el 
dret als subministraments bàsics (electricitat, 
aigua i gas) . Barcelona, 2014.  Pàg. 40. http://
ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consu-
mer/doc/20140617_consumer_rights_en.pdf 
(Consulta 2018.02.07). 

25. DOUE, núm. L 165/63, de 18 de juny de 
2013.

26. En el suposat estat d’escassetat o intermi-
tència al subministrament energètic (especi-
alment en els subministraments de gas, que 
procedeixen de l’est europeu en un 50%), la 

UE compta amb un mecanisme de solidaritat 
detallat que autoritza l’accés a les reserves de 
gas i petroli dels estats i de la mateixa Unió. Per 
a completar els mecanismes de salvaguarda 

de l’abastament energètic de la UE, s’ha creat 
un Observatori dels mercats de l’energia i un 
sistema d’alerta primerenca en relació al pro-
cedent de la Federació Russa.
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Tan sols un d’ells citava en l’exposició 
de motius els conceptes de “pobre-
sa energètica” i “client vulnerable”, de 
manera que tots dos projectes de llei, 
tal com estaven redactats, no recolli-
en plans ni polítiques específiques per 
aquest factor de vulnerabilitat social.

L’aprovació de la Directiva 2002/91 
/ CE relativa a l’eficiència energètica 
dels edificis, i la refosa en 2010 mitjan-
çant la Directiva 2013/31 / CE, van po-
sar de manifest en el context europeu 
la importància d’actuar en el sector de 
l’edificació, responsable de més del 
40% del consum final de l’edificació, 
responsable al seu torn de més del 
40% del consum final de l’energia de 
la UE. 

La Directiva de l’any 2002, per tal d’as-
solir els anomenats objectius “20-20-
20” l’any 2020, va establir noves exi-
gències per als edificis de nova cons-
trucció i va introduir el concepte d’edi-
ficis de consum gairebé nul per a tots 
aquells edificis que es construeixin a 
partir de finals de 2018, si són de titu-
laritat pública, i a partir del 2020, per a 
la resta. Per a l’1 de gener de 2014 els 
estats membres haurien d’haver reno-
vat un 3% dels edificis de titularitat de 
l’Administració Central.

La nova Directiva de 2010 sobre efici-
ència energètica en edificis estableix 
que els estats membres han d’adop-
tar mesures i formular polítiques que 
estimulin la transformació dels edifi-
cis rehabilitats en edificis de consum 
d’energia gairebé nuls. Encara que 
aquestes directives no esmenten de 
manera explícita la pobresa energè-
tica, es preveu que tingui un cert im-
pacte a llarg termini.

A Espanya, la transposició de les di-
rectives 2009/91 / CE i 2010/31 / CE 
només s’ha produït de manera parcial.

S’espera l’aprovació d’una nova direc-
tiva relativa a l’eficiència energètica 
per a tots els sectors de l’economia, 
per tal d’assegurar el compliment de 
l’objectiu del 20% de reducció de con-
sum per al 2020 gràcies a un ús més 
eficient d’aquesta. Entre les novetats 
que recollirà la nova directiva es troba 
el compromís dels estats de renovar el 
2,5% dels edificis públics a l’any a partir 
de 2014 i l’estalvi anual de l’1,5% en les 
vendes d’energia de les companyies 
de gas i electricitat.

6.2. CARTA EUROPEA DELS DRETS 
DELS CONSUMIDORS D’ENERGIA  
(PG-TA (2008) 0306) I RESOLUCIÓ DEL 
PARLAMENT EUROPEU DE 19 DE JUNY 
DE 2008 SOBRE LA CARTA EUROPEA 
DELS DRETS DELS CONSUMIDORS 
D’ENERGIA (2008/2006 (INI) ( 2009 / 
C 286 I / 06).

La Resolució del Parlament Europeu 
es recolza en:

- Proposta de la Comissió de 
Directiva del Parlament Europeu i 
del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2003/54 / CE sobre nor-
mes comunes per al mercat interior 
de l’electricitat (COM (2007) 0528).

- Proposta de la Comissió Directiva 
del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual es modifica la Directiva 
2003/55 / CE sobre normes comu-
nes per al mercat interior del gas na-
tural (COM (2007) 0529).

- Conclusions del Consell de 15 de 
febrer de 2007 sobre una política 
energètica per a Europa (6271/2007).

- Comunicació de la Comissió titu-
lada “Una política energètica per a 
Europa” (COM (2007) 0001). 

- Comunicació de la Comissió titula-
da “Investigació de conformitat amb 
l’article 17 del Reglament (CE) núm. 1 
/ 2003 en els sectors europeus del 
gas i l’electricitat”. 

- Document de treball dels serveis 
de la comissió sobre les perspec-
tives del mercat interior i l’electrici-
tat, Informe d’aplicació (SEC (2006) 
1709) adjunt a la comunicació de la 
Comissió (COM (2006) 0841). 

- Document de treball dels serveis 
de la Comissió sobre dades relatives 
a la política energètica de la UE (ES 
(2007) 0012). 

- Directiva 2004/67 / CE del Consell 
de 26 d’abril de 2004, relativa a unes 
mesures per a garantir la seguretat 
del subministrament de gas natural 
(DO L 127 de 29 d’abril de 2004). 

- Informe anual dels organismes 
reguladors europeus relatiu al perí-
ode comprès entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2006 per a tots 
els membres del Consell d’Organis-
mes Europeus de Reglamentació 

d’Energia i del Grup d’organismes 
reguladors de l’electricitat i el gas 
del parlament europeu, el Consell 
i la Comissió, elaborat de confor-
mitat amb l’article 3, apartat vuitè 
de la decisió 2003/796 / CE de la 
Comissió d’11 de novembre de 2003 
per la qual s’estableix el grup d’or-
ganismes reguladors europeus de 
l’electricitat i el gas (DO l 296 de 14 
de novembre de 2003). 

- Conclusions de la Presidència del 
Consell Europeu dels dies 8 i 9 de 
març de 2007 relatives al suport del 
Consell Europeu per a un “pla d’ac-
ció del Consell europeu (2007-2009) 
de política energètica per a Europa 
(7224/2007)”.

- Comunicat de la Comissió titulat 
Cap a una Carta Europea dels Drets 
dels Consumidors d’Energia (COM 
(2007) 0386) i article 45 del regla-
ment. 

- Informe de la Comissió de Mercat 
interior i protecció del consumidor 
i l’opinió de la Comissió d’Indústria, 
Recerca i Energia (AG-0202/2008). 

La Carta parteix de la necessitat de 
protegir els consumidors junt amb 
les eines de representació efectiva. 
Es considera que un subministrament 
d’energia adequat és un dels elements 
fonamentals per a aconseguir que els 
ciutadans participin amb èxit en la vida 
social i econòmica. 

La Carta considera que el mercat de 
l’energia es regeix per principis de 
competència imperfecta i, per tant, no 
respecta els drets dels consumidors, a 
més de les obligacions de servei pú-
blic universal específic del mercat de 
l’energia. Tot i això, els estats membres 
han fet un ús limitat de les obligacions 
de servei públic específiques del mer-
cat de l’energia.

La Carta considera que els objectius 
de la UE respecte a les energies reno-
vables s’haurien d’integrar en la matei-
xa Carta, per tal que els consumidors 
triïn fonts d’energia coherents amb 
aquests objectius.

El text incideix en la importància 
d’aplicar l’article 3 de l’Annex A de les 
Directives 2003/54 / CE i 2003/55 / 
CE que al costat de l’anomenat “tercer 
paquet” de mesures sobre l’energia 

crida l’atenció sobre una millor aplica-
ció dels principis en l’àmbit nacional. 
Assenyala també la necessitat d’aten-
dre les demandes dels petits usuaris 
professionals.

La Carta recorda que el mercat euro-
peu de l’energia es caracteritza per un 
gran nombre de monopolis, cosa que 
aguditza la vulnerabilitat dels consu-
midors.

Considera que s’ha de prestar especial 
atenció als consumidors i prendre me-
sures per a evitar qualsevol desconne-
xió de la xarxa. Els estats membres han 
de designar un subministrador d’últim 
recurs i informar-ne els consumidors; 
aquest mecanisme ha de ser establert 
per la legislació nacional.

Subratlla que la desconnexió de la 
xarxa s’hauria de considerar com a 
solució d’últim recurs en cas d’impa-
gament per part dels consumidors, 
especialment els vulnerables, i que 
els subministradors hauran d’aplicar 
el principi de proporcionalitat i donar 
notificació individual al consumidor 
abans de procedir-ne a la desconne-
xió.

Es planteja igualment que es doti d’es-
tabilitat i seguretat en el subministra-
ment tots els consumidors, especial-
ment col·lectius amb característiques 
especials que per raons socials o 
d’ubicació geogràfica així ho necessi-
tin.

Emfatitza la Carta que els preus de 
l’electricitat i el gas han de ser rao-
nables i s’han de basar en el consum 
real d’energia; els preus, tarifes, me-
canismes d’indexació i condicions pu-
blicades han de ser fàcilment accessi-
bles per al consumidor per mitjà d’un 
conjunt complet d’eines d’informació 
comprensibles. A més, s’han de noti-
ficar amb antelació al regulador naci-
onal independent, qui les supervisarà 
o aprovarà.

Segons la Carta, una obligació con-
tractual habitual del subministrador 
consisteix a realitzar un càlcul diari i 
en dates predeterminades, per tal de 
garantir que al consumidor se li facturi 
la quantitat real d’energia que ha utilit-

zat; si el subministrador no pot complir 
aquesta obligació, el consum d’ener-
gia s’ha de calcular sobre la base de 
criteris raonables i transparents expo-
sats en el contracte.

La Carta demana als estats mem-
bres que promoguin la instal·lació de 
comptadors intel·ligents que ofereixin 
als consumidors informació transpa-
rent per a millorar l’eficiència energè-
tica.

Es recorda per part de la Carta dels 
requisits de l’article 13 de la Directiva 
2006/32 / CE del Parlament Europeu 
i del Consell de 5 d’abril de 2006 so-
bre l’eficiència de l’ús final de l’ener-
gia i els serveis energètics (DO L 114 
de 27 d’abril de 2006), pel que fa a 
la instal·lació de comptadors intel-
ligents. Demana a la Comissió i als 
estats membres que apliquin i contro-
lin el compliment de les disposicions 
d’aquesta Directiva sobre mesurament 
i facturació en nom de la informació al 
consumidor i de l’eficiència energètica.

Els comptadors s’han d’instal·lar en 
un termini màxim de deu anys des de 
l’entrada en vigor del “tercer paquet” 
de propostes (Directives 2003/54 / 
CE i 2003/55 / CE) i que aquesta res-
ponsabilitat recaigui sobre les empre-
ses de subministrament i distribució 
d’energia.

Igualment, el text incideix en la ne-
cessitat de desenvolupar un model 
de facturació més transparent, que 
garanteixi la comparabilitat establint 
informació estàndard de caràcter con-
tractual i precontractual, inclosa infor-
mació sobre els drets dels consumi-
dors. Demana als estats membres que 
estableixin una finestreta única per a 
tota sol·licitud d’informació dels con-
sumidors perquè aquests accedeixin a 
la informació de la manera més prope-
ra possible en termes de temps, ins-
trument i detall.

S’han de poder consultar simula-
dors de tarifes dels subministradors a 
Internet, alhora que el consumidor ha 
de rebre informació regular sobre el 
consum d’energia.

La carta planteja que cal donar solució 

als consumidors vulnerables a través 
dels sistemes nacionals de Seguretat 
Social o d’altres mesures equivalents.

Demana a la Comissió que faciliti ori-
entacions sobre una definició comuna 
de les obligacions de servei públic i 
que supervisi l’observança per part 
dels estats membres d’aquestes obli-
gacions, tal com estableix l’article 3 i 
l’Annex A de les Directives 2003/54 / 
CE i 2003/55 / CE.27

La Carta demana que la Comissió de-
fineixi el concepte de pobresa energè-
tica i que es prioritzi l’assoliment dels 
objectius de l’eficiència energètica 
en el marc de reduir un 20% del Pla 
Europa 2020. 

Es demana als estats membres que 
adoptin plans de lluita contra la po-
bresa energètica i que ho comuniquin 
a l’Agència Europea de Reguladors de 
l’Energia.

Es demana als operadors que actuïn 
de manera responsable per a mante-
nir les emissions de CO 2  i de deixalles 
radioactives en els nivells més baixos 
que permet la legislació del sector. 
S’han de prioritzar les fonts d’energies 
renovables, la cogeneració i altres ti-
pus de generació integrada, i cal que 
la Carta Europea reculli el dret dels 
consumidors a fer una elecció infor-
mada sobre totes les fonts d’energia 
de què poden disposar. 

La Carta lamenta que els reguladors 
nacionals tinguin unes competències 
tan limitades i defensa que els regu-
ladors haurien de reforçar les compe-
tències i accentuar-ne la independèn-
cia, fins i tot el dret a imposar sancions 
als proveïdors que no compleixin amb 
les normes comunitàries referents a 
aquesta qüestió.

La Carta considera que els reguladors 
nacionals han de ser independents de 
qualsevol interès i han de tenir com a 
mínim les següents competències:

- Aprovar els principis per a determi-
nar els costos de xarxa o les tarifes 
reals de les xarxes i, si escau, els 
mecanismes d’indexació.

- Supervisar els preus i tots els com-

27.  DOUE núm. 176, de 15 de juliol de 2003.
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ponents, inclosos els mecanismes 
d’indexació.

- Supervisar, controlar i aplicar la in-
formació als consumidors facilitada 
pels subministradors almenys du-
rant els 5 primers anys següents a la 
plena liberalització del mercat i fins 
que es demostri que els subminis-
tradors faciliten i seguiran facilitant 
als consumidors la informació perti-
nent, transparent i imparcial.

- Protegir als consumidors contra 
pràctiques comercials deslleials i 
cooperar, en aquest sentit, amb les 
autoritats en matèria de competèn-
cia.

S’ha de garantir que els reguladors 
nacionals tinguin tota la informació de 
les ofertes de gas i electricitat per a fi-
xar els preus, termes i condicions dels 
contractes. 

S’aposta per una finestreta única per a 
atendre reclamacions i que aquestes 
es resolguin mitjançant mètodes alter-
natius de resolució de conflictes. Totes 
les reclamacions seran tramitades 
d’acord amb normes internacionals 
com l’ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003 
i altres normes ISO desenvolupades 
en aquest àmbit.

Els estats membres han de vetllar per-
què els defensors del poble tinguin 
competències per a tramitar i informar 
els consumidors sobre qüestions rela-
tives a l’energia. La Carta reconeix l’im-
portant paper de les organitzacions de 
consumidors en matèria de defensa 
dels drets de les persones consumi-
dores i usuàries en matèria de serveis 
energètics, de manera que té interès 
a donar suport a aquestes organitzaci-
ons perquè segueixin assistint als ciu-
tadans en processos legislatius que 
els afecten, així com brindant informa-
ció i assistència per a la resolució de 
conflictes entre titulars de subminis-
traments i operadores.

7.ARQUITECTURA JURÍDICA 
I POLÍTIQUES PÚBLIQUES  
A FAVOR DE LA DISMINUCIÓ  
 DE LA POBRESA ENERGÈTICA  
I LA HIDROVULNERABILITAT  
A ESPANYA (2014-2017).

A causa de la inexistència d’una polí-
tica pública específica de lluita contra 
la pobresa energètica, les diferents 
administracions públiques han impul-
sat mesures que es poden enquadrar 
en tres tipus d’actuacions d’acord amb 
la naturalesa, l’efecte que produeixen 
i el conjunt de ciutadans en què inci-
deixen:

a) Bo social

El bo social  és una mesura pública 
que suposa un descompte del 25% 
sobre el Preu Voluntari per al Petit 
Consumidor (PVPC). A Espanya, el bo 
social va ser aprovat mitjançant el Reial 
decret 6/2009 de 30 d’abril, 28i el pro-
cediment de posada en marxa queda 
determinat per la Resolució de 26 de 
juny de 2009 de la Secretaria d’Estat 
d’Energia,29que especifica:

Es crea el Bo Social com a pro-
tecció addicional al dret a submi-
nistrament d’electricitat reflectit 
en la Directiva 2009/72 / CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 
13 de juliol de 2009, sobre normes 
comunes per al mercat interior de 
l’electricitat que deroga la Directiva 
2003/54 / CE de 26 de juny del 
2003.

El Bo Social es crea per a determinats 
consumidors d’electricitat que, acollits 
a la Tarifa d’Últim Recurs (TUR, actual-
ment PVPC), compleixin una sèrie de 
característiques socials de consum, de 
poder adquisitiu, per als quals s’esta-
bleix un llindar de referència respecte 
a un indicador de renda  per càpita fa-
miliar. El bo social podrà ser modificat 
pel Ministeri competent sempre que 
hi hagi un acord previ de la Comissió 
Delegada d’Assumptes Econòmics. 

Inicialment, el bo social cobria la dife-
rència que hi ha entre el preu voluntari 
per al petit consumidor (anterior tarifa 

d’últim recurs) i un valor base que es 
correspon amb la tarifa que estava 
vigent en el moment de la posada en 
marxa de la TUR (que datava de juli-
ol de 2009). Posteriorment es va de-
terminar que el bo social suposés un 
descompte del 25% sobre els imports 
resultants tant del terme fix com del 
variable.

En l’article 45 de la Llei 24/2013, de 
26 de desembre, del sector elèctric, 
es determina que el bo social s’ha 
d’aplicar al consumidor vulnerable la 
definició concreta del qual es delega 
en un desenvolupament reglamen-
tari que fins a la data no s’ha realitzat. 
Inicialment es contemplaven com a 
beneficiaris del bo social els següents 
col·lectius:

-Pensionistes amb prestacions míni-
mes.

-Famílies nombroses.

-Famílies amb tots els integrants en 
l’atur.

-Consumidors amb menys de 3 kW de 
potència contractada.30

Segons dades del Ministeri d’Energia, 
Turisme i Agenda digital, el bo social té 
un cost aproximat de 200 milions d’eu-
ros amb una cobertura que s’estén a 
dos milions de llars, fet que suposa 
uns 80 euros anuals per casa en ter-
mes d’energia bonificada. 

El finançament del bo social (determi-
nada en l’article 2.5 i la disposició trans-
itòria 2a del Reial decret llei 6/2009) 
estava compartida per les empreses ti-
tulars de les instal·lacions de generació 
del sistema elèctric, si bé la Sentència 
de la sala contenciosa administrativa 
(Secció Tercera) del Tribunal Suprem 
de 7 de febrer del 2012 va declarar in-
aplicable l’article 2, apartat 5, i la dispo-
sició transitòria 2a.31A partir de la STS, el 
Govern central va procedir a definir el 
nou finançament del bo social a càrrec 
de la tarifa elèctrica fins a definir-ne el 
nou esquema de repartiment del finan-
çament.32.

La Llei 24/2013, de 26 de desembre 
del sector elèctric, determina que:

[...] el percentatge de repartiment de 
les quantitats a finançar es calcularà 
per al grup empresarial com la rela-
ció entre un terme, que serà la suma 
de les mitjanes anuals del nombre 
de subministraments connectats 
a les xarxes de distribució de les 
empreses distribuïdores i del nom-
bre de clients de les empreses co-
mercialitzadores en què participi el 
grup, i un altre terme que correspon 
a la suma de tots els valors mitjans 
anuals de subministraments i clients 
de tots els grups empresarials que 
han de ser considerats a l’efecte 
d’aquest repartiment.

Aquest model de finançament ha tor-
nat a ser recorregut per les compa-
nyies elèctriques atès que consideren 
que aquest cost s’hauria d’assumir 
pels pressupostos generals de l’Estat 
o per la tarifa elèctrica en lloc de ser 
assumit per l’aportació econòmica de 
les companyies en ser una mesura 
que s’ha de tractar des de l’àmbit so-
cial. En definitiva, es discuteix si el bo 
social ha de ser assumit per tots els 
ciutadans o només pels consumidors 
dels subministraments sobre el que 
s’apliqués actualment.

El 6 d’octubre de 2017 el Consell de 
Ministres va aprovar un Reial decret 
que estableix la regulació en l’aplica-
ció del bo social elèctric per a perso-
nes vulnerables.

Els consumidors seran considerats 
com a vulnerables i tindran un 25% de 
descompte en la factura si complei-
xen el requisit de presentar una renda 
anual en la unitat familiar que sigui in-
ferior a uns determinats llindars, que 
varien en funció de la grandària de 
la casa. El llindar s’incrementarà per 
al cas de persones amb discapacitat, 
per a víctimes de violència de gènere 
o de terrorisme. Les llars formades per 
pensionistes amb pensions mínimes 
i totes les famílies nombroses també 
seran considerades consumidors vul-
nerables.

S’amplia el descompte fins al 40% per 
als consumidors vulnerables severs, 
que seran aquells la renda famili-
ar dels quals sigui inferior a la meitat 
dels llindars establerts per als vulne-
rables.33

b) Mesures basades en la transferèn-
cia de rendes

RENDES mínimes d’INSERCIÓ

Són prestacions socials coordinades i 
executades per les CC.AA. que atenen 
els sectors socials que pateixen se-
vera exclusió social, ciutadans majors 
de 65 anys sense dret a pensions o 
prestacions d’una altra naturalesa, així 
com ciutadans que tinguin la condició 
d’orfandat. La utilitat d’aquesta mesu-
ra té un abast limitat, ja que amb una 
quantitat bàsica que no supera els 400 
euros han de fer-se càrrec de totes les 
necessitats de la casa; en un context 
de pobresa material sempre hi ha ne-
cessitats que han de ser ateses amb 
major urgència que la pobresa ener-
gètica.

PLA PREPARA

El Programa de Requalificació 
Professional (PREPARA) es destina a 
atendre aquelles persones que hagin 
esgotat totes les prestacions per de-
socupació. Es tracta d’una aportació 
equivalent al 75% de l’indicador públic 
de renda d’efectes múltiples (IPREM) 
per un termini màxim de 6 mesos. La 
mesura suposa un element pal·liatiu 
de la situació de pobresa material 
d’una família de caràcter no perma-
nent, ja que aquest pla depèn de la 
disponibilitat pressupostària de l’Ad-
ministració. 

c) Mesures desplegades en l’àmbit de 
les CCAA i les Administracions locals; 
el paper del Decret-Llei 3/2017 de la 
Comunitat Autònoma d’Andalusia.

En el marc del diàleg social establert 
pel Govern andalús amb les organit-
zacions socials, el 19 de desembre de 
2017, el Consell de Govern de la Junta 
d’Andalusia va aprovar el Decret Llei 
3/2017, de 19 de desembre, pel qual 

es regula la Renda Mínima d’Inserció 
Social a Andalusia que configura com 
un nou dret subjectiu l’anomenada 
“Renda Mínima d’Inserció” que té com 
a objectiu, segons l’article 2n de l’es-
mentat Decret Llei: 

garantir l’atenció a les situacions de 
pobresa, exclusió social o risc d’es-
tar-ho de les persones i promoure’n 
la inclusió i integració social i laboral.

L’univers de beneficiaris de les mesu-
res incloses en el Decret Llei 3/2017 
se situa en les 45.000 famílies (per a 
un total de 120.000 beneficiaris indivi-
duals) i incorpora, d’aquesta manera, 
14.700 perceptors potencials més so-
bre les xifres de l’anterior Ingrés Mínim 
de Solidaritat. La dotació pressupos-
tària per a atendre els compromisos 
assumits mitjançant el Decret 3/2017 
és de 198 milions per a l’exercici pres-
supostari 2018, sobre un total de 819 
milions destinats a rendes mínimes 
d’inserció per al període 2018-2021.

El suport a la present política públi-
ca és determinat perquè està inclosa 
com a prestació garantida en el catà-
leg de la Llei 9/2016, de 27 de desem-
bre, de Serveis Socials d’Andalusia. Els 
beneficiaris del Decret Llei 3/2017 po-
dran ser-ho en virtut del que predeter-
mina l’article 6 de la Llei 9/2016, de 27 
de desembre.

La Renda Mínima d’Inserció estableix 
una aportació econòmica a càrrec del 
pressupost autonòmic que oscil·la en-
tre els 419,52 € i els 779,87 € al mes 
durant 12 mesos, prorrogables per 
períodes de 6 mesos, a diferència del 
que estableix l’anterior Ingrés Mínim 
de Solidaritat (IMS), que només per-
metia una pròrroga de 6 mesos.

Per al càlcul de la quantia es tindrà en 
compte l’Indicador Públic de Rendes 
d’Efectes Múltiples (IPREM). L’import 
equival al 78% d’aquest indicador en 
la data de la sol·licitud. El percentat-
ge s’incrementarà un 10% per cada 
persona integrant de la unitat familiar 
diferent de la sol·licitant fins a un mà-
xim del 125% de l’IPREM. Aquest límit 
podrà sobrepassar fins al 145% en els 

28. BOE núm. 111, de 7 de maig de 2009, pàgs. 
39404 a 39419.

29.  BOE núm. 156, de 29 de juny de 2009, 
pàgs. 53828 a 53841.

30. El punt de subministrament ha de tenir 
contractada una potència inferior a 3 kW.

31. BOE núm. 74, de 27 de març de 2012, pàgina 
25695.

32. Del Guayo Castiella, I.: Pobreza energética, 
clientes vulnerables y bono social. Cuadernos 
de energía, núm. 50, 2016, pàgs. 74-81

33. S’estableixen a més uns límits màxims 
de consum elèctric als quals és aplicable el 
descompte del bo social amb la finalitat d’as-
segurar l’eficiència en el consum energètic. 

Vegeu http://www.minetad.gob.es/es-es/
gabineteprensa/notasprensa/2017/docu-
ments/20171005_rd%20bono%20social.pdf 
(Consulta 07/02/2018).
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supòsits d’unitats familiars integrades 
per sis o més membres amb tres o 
més menors a càrrec, les famílies mo-
nomarentals o monoparentals o quan 
hi hagi persones amb discapacitat 
igual o superior al 33%, sense dret a un 
altre tipus de prestació.

No es tindran en compte per l’import 
l’habitatge habitual, les prestacions per 
fills a càrrec tant contributives com no 
contributives, les pensions d’orfandat, 
la remuneració per acolliment, les pen-
sions d’aliments i les prestacions eco-
nòmiques per a persones en situació 
de dependència. Tampoc computaran 
les beques per a l’educació o formació 
i transport, els ingressos procedents 
d’assistència a cursos, contractes de 
formació i ajudes del sistema de pro-
tecció per als joves, així com les ajudes 
del sistema de protecció, els immobles 
declarats en ruïnes i les subvencions 
públiques per habitatge habitual.

El Decret Llei 3/2017, de 19 de de-
sembre, pel qual es regula la Renda 
Mínima d’Inserció Social a Andalusia, 
estableix el treball coordinat entre el 
Servei Andalús d’Ocupació (SAE) i els 
Serveis Socials Comunitaris dels dife-
rents municipis a finalitat d’establir en 
el termini d’un mes a partir de la con-
cessió de la Renda Mínima d’Inserció 
d’un Pla d’inclusió sociolaboral per-
sonalitzat que inclogui les actuacions 
i mesures que permetin al beneficiari 
de la Renda Mínima d’Inserció la inser-
ció laboral i social.

El Decret Llei 3/2017, de 19 de de-
sembre, pel qual es regula la Renda 
Mínima d’Inserció Social a Andalusia, 
preveu la possibilitat de suspendre 
de manera temporal la percepció de 
la Renda Mínima d’Inserció, en el cas 
que el beneficiari de la Renda Mínima 
d’Inserció subscrigui un contracte de 
treball amb una durada compresa en-
tre un i sis mesos. Igualment, el criteri 
de declaració d’urgència o emergèn-
cia social, el procediment del qual s’ha 
d’acordar o desestimar en el termini de 
cinc dies hàbils, a comptar des que es 
registri l’expedient a la Delegació ter-
ritorial corresponent de la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Socials.

Mitjançant el Decret Llei 3/2017, de 
19 de desembre, es procedeix, a fi de 
limitar la dispersió normativa, a la de-
rogació del Decret Llei 7/2013, de 30 
d’abril, de mesures extraordinàries i 
urgents per a la lluita contra l’exclu-
sió social a Andalusia i el Decret-llei 
1/2015, de 17 de febrer, pel qual es 
prorroga la mesura extraordinària i 
urgent de suport a les entitats locals 
per a accions de solidaritat i garantia 
alimentària, mitjançant ajudes directes 
als municipis menors de 20.000 habi-
tants; així com a la derogació parcial 
del Decret Llei 8/2014, de 10 de juny, 
de mesures extraordinàries i urgents 
per a la inclusió social a través de 
l’ocupació i el foment de la solidaritat 
a Andalusia.

8. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS.

Les recomanacions i suggeriments 
que poden establir-se per al conjunt 
d’administracions públiques compe-
tents en matèria de subministraments 
d’aigua potable i sanejament i que 
operen en el procés de distribució 
d’energia elèctrica. Es determinen a 
partir d’una definició d’estratègies de 
les diferents administracions que, de 
posar-se en marxa, tindran efecte en 
l’àmbit d’una major salvaguarda dels 
drets de la població més vulnerable. 
Establim, per tant, recomanacions 
que afecten l’Administració general 
de l’Estat, les comunitats autònomes i 
l’Administració local (ajuntaments i di-
putacions).

a) En matèria de subministraments 
bàsics a les persones

- Cal avançar cap a la considera-
ció de la persona com a titular d’un 
dret subjectiu als subministraments 
bàsics a un preu assequible i dins 
d’uns paràmetres de consum bàsics, 
essencials o no sumptuaris.

- Les administracions públiques i 
les empreses subministradores han 
d’assumir, en els termes disposats 
per l’ordenament, una protecció es-
pecial a determinats col·lectius en 
les relacions de consum, com és el 
cas dels nens i adolescents, la gent 

gran, les persones malaltes, les per-
sones amb discapacitats i qualsevol 
altre col·lectiu en situació d’inferiori-
tat o d’indefensió especials.

- L’ordenament jurídic ha de reco-
nèixer com a titulars d’aquest dret 
als subministraments bàsics a totes 
aquelles persones que compleixin 
els requisits per ser definides com 
a consumidores vulnerables, se-
gons els paràmetres que establei-
xi la normativa per a cada un dels 
serveis.

- Totes les persones han de poder 
gaudir dels subministraments bàsics 
a un preu assequible, sempre que el 
consum estigui dins d’uns paràme-
tres bàsics, essencials o no sump-
tuaris. Aquest dret als subministra-
ments bàsics a un preu assequible 
ha de ser reconegut a les persones 
que no reuneixen les condicions de 
vulnerabilitat.

- Els sistemes tarifaris haurien de 
fomentar l’estalvi i l’eficiència ener-
gètica, penalitzar el malbaratament 
de recursos escassos i traslladar als 
consums excessius o sumptuaris el 
cost dels subministraments bàsics 
als consumidors vulnerables.34

b) Defensa dels drets de les persones 
consumidores i usuàries

- El compliment de la Directiva 
2013/11 / UE, de 21 de maig, de re-
solució alternativa de litigis, de ma-
nera que els consumidors puguin 
presentar reclamacions contra les 
empreses subministradores davant 
entitats que ofereixin procediments 
de resolució alternativa de litigis 
independents, imparcials, transpa-
rents, efectius, ràpids i justos. S’ha 
d’atendre la Directiva 2013/11 / UE, 
de 21 de maig de 2013, de resolució 
alternativa de litigis, que permet que 
consumidors i empreses resolguin 
les disputes sense recórrer a la via 
judicial i de manera ràpida i senzilla 
per a tot tipus de controvèrsies con-
tractuals, tant si el contracte fou rea-
litzat presencialment o no.

- S’ha de garantir la gratuïtat de l’ac-
cés a la resolució alternativa de liti-

gis, especialment per als consumi-
dors vulnerables.

c) Sobre informes i facturació
- Les empreses subministradores 
han de facilitar una informació com-
pleta, precisa, detallada i compren-
sible sobre els serveis prestats, les 
condicions i el preu, sigui de manera 
presencial o a distància (per via tele-
fònica, telemàtica, etc.). Les empre-
ses subministradores han d’infor-
mar clarament sobre els preus dels 
serveis i les possibles bonificacions, 
recàrrecs i impostos que es cobra-
ran juntament amb el consum (IVA, 
cànon de l’aigua, l’impost especial 
sobre l’electricitat, manteniment del 
comptador d’aigua, etc.) . Aquesta 
informació s’ha de fer pública tam-
bé en els anuncis i la publicitat dels 
preus que facin les empreses.

- En els sectors elèctrics i del gas, 
les empreses comercialitzadores 
han de facilitar al consumidor el can-
vi d’empresa comercialitzadora i ser 
proactives a l’hora d’aplicar el preu 
més beneficiós per al consumidor, 
sempre d’acord amb aquest.

- Cal que hi hagi un compromís ferm 
de les empreses comercialitzadores 
d’electricitat i gas per a l’erradicació 
de determinades pràctiques comer-
cials no adequades per part dels 
equips comercials, en gran manera 
amb els col·lectius especialment pro-
tegits, com és el cas de la gent gran o 
qualsevol altre en una situació d’infe-
rioritat o indefensió especial.

- La supervisió de les empreses 
subcontractades per a la gestió del 
cobrament de deutes pendents per 
part de les principals operadores, de 
manera que es garanteixi una actua-
ció ètica i lliure de males pràctiques.

- No s’ha d’incloure cap persona en 
els registres o fitxers d’incompliment 
d’obligacions dineràries per part de 
les empreses subministradores 
fins que el deute no sigui ferm i no 
s’hagin resolt totes les reclamaci-
ons pendents, siguin extrajudicials 
o judicials, per a evitar lesionar els 
drets de les persones a la protecció 
tant de les dades personals com de 
l’honor i la imatge. Les factures dels 
subministraments bàsics (electri-
citat, aigua i gas) han de ser clares 
i comprensibles, i han de pretendre 

en tot moment que els termes siguin 
entesos pel consumidor final.

- Les operadores han d’avisar sense 
demora els consumidors quan s’es-
tableixin comportaments o situaci-
ons d’excessos, fuites o anomalies 
de consum en electricitat, aigua o 
gas.

- Si el consumidor ho sol·licita, és 
també convenient que les empreses 
subministradores informin (per carta, 
correu electrònic, WhatsApp, SMS, 
etc.), quan es detecta que el consum 
arriba al 75 per cent del consum his-
tòric mitjà en cada cicle de factura-
ció. En aquest sentit, el consumidor 
ha de tenir accés ple i immediat a to-
tes les seves dades de consum com 
a via idònia per a poder planificar-lo.

d) Responsabilitat social corporativa 
per part de les empreses subminis-
tradores.

- El paper dels serveis socials muni-
cipals bàsics i de les entitats socials 
ha de ser reforçat des de l’Adminis-
tració Pública amb el suport i coor-
dinació de les principals operadores, 
especialment facilitant informació i 
formació al personal.

- Les operadores han d’incorporar 
als plans de responsabilitat social i 
programes específics per a atendre 
els consumidors més vulnerables.

- S’ha de simplificar la gestió de les 
tarifes socials en els subministra-
ments bàsics i la tramitació de les 
ajudes als consumidors vulnerables, 
i facilitar que totes les persones que 
ho necessitin puguin tenir accés i 
protecció a través d’aquests serveis.

- L’establiment de mecanismes de 
simplificació administrativa per a 
totes les empreses que puguin ser 
considerades subministradores de 
serveis bàsics per a la informació i la 
tramitació de totes les tarifes socials 
i les ajudes als consumidors vulne-
rables i que, al seu torn, serveixi de 
referència als serveis socials bàsics i 
a les entitats socials per a l’assesso-
rament en matèria de subministra-
ments bàsics.

- L’aplicació automàtica de les ta-
rifes socials vigents en els sectors 
de l’electricitat, l’aigua i el gas als 
beneficiaris d’habitatges integrats 
en les xarxes d’habitatges d’inclusió 

social, tant si la titularitat correspon 
a les administracions públiques com 
a entitats socials amb personalitat 
jurídica ha de ser un element a con-
siderar com a part dels processos 
de relació amb els consumidors per 
part de les operadores.

- La millora de la coordinació entre 
els organismes o serveis públics de 
consum i els serveis socials bàsics, 
de manera que amb una formació i 
informació comuna sobre els submi-
nistraments bàsics es conegui quin 
és l’espai competencial de cadascú, 
permetria oferir un millor servei a les 
persones que ho requereixin.

e) Sobre tractament de queixes, sug-
geriments i reclamacions.

- Les operadores han d’informar cla-
rament els ciutadans sobre les vies 
de reclamació i els mitjans de reso-
lució alternativa de conflictes, així 
com dels defensors existents. 

- Assegurar que les empreses sub-
ministradores ofereixen un servei 
telefònic gratuït al qual es poden 
dirigir les persones usuàries per co-
municar les eventuals incidències, 
esdeveniments i circumstàncies que 
afectin el funcionament normal de 
les relacions de consum i formular 
reclamacions sobre els serveis re-
buts, permetria una millora substan-
tiva en matèria d’informació al con-
sumidor.

- El consumidor ha de tenir constàn-
cia, per escrit o en qualsevol suport 
durador, de la presentació de qual-
sevol tipus de queixa o reclamació 
relativa a incidències, esdeveni-
ments o circumstàncies que afectin 
el funcionament normal de les rela-
cions de consum, i per tant, han de 
lliurar al consumidor un justificant de 
recepció, un nombre d’incidència o 
qualsevol altre document acredita-
tiu de la queixa o reclamació. 

- S’ha de garantir el compliment de 
l’obligació de continuar prestant el 
servei en el cas de manca de paga-
ment d’algun rebut o factura, quan 
el consumidor hagi presentat alguna 
reclamació sobre la factura davant 
l’empresa subministradora o per 
mitjà dels mecanismes judicials o 
extrajudicials de resolució de con-
flictes, i que aquesta estigui pendent 
de resolució.

34. SÍNDIC DE GREUGES: Informe sobre el dret 
als subministraments bàsics (electricitat, aigua 
i gas). Barcelona. 2014.  Pàgs. 49-56.
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f) Recomanacions en matèria de sub-
ministrament d’aigua.35

- Les administracions locals compe-
tents han de retirar de la factura de 
l’aigua tots aquells conceptes que 
no estan relacionats amb el cicle de 
l’aigua, com és el cas de les taxes de 
gual o de recollida d’escombraries.

- Les empreses subministradores 
han d’informar trimestralment els 
ajuntaments respectius del nombre 
de talls de servei per impagament i 
altres incidències rellevants, espe-
cialment d’aquelles que afectin els 
col·lectius especialment protegits.

- Les administracions locals han 
d’aplicar al màxim les potestats de 
supervisió, inspecció i control de les 
empreses concessionàries del ser-
vei d’aigua.

- Cal que tant les administracions lo-
cals com les empreses subministra-
dores informin de forma proactiva, 
periòdica i detallada de la qualitat 
de l’aigua subministrada, especial-
ment dels paràmetres que la nor-
mativa obliga a verificar en els dife-
rents controls a realitzar, habilitant 
un espai específic en les respectives 
pàgines webs que contingui aques-
ta informació.

g) Recomanacions en matèria de 
subministrament de gas.

- S’advoca per modificar la legislació 
del sector d’hidrocarburs, establint 
un preu social per al gas butà, en 
funció de les circumstàncies perso-
nals, a fi de superar la situació actu-
al en què el preu de la bombona és 
el mateix independentment de l’ús 
com a 

h) Mesures de les administracions lo-
cals en matèria de subministraments 
bàsics.

- Les administracions locals com-
petents han d’aprovar tarifes socials 
de l’aigua vinculades a un consum 
bàsic.

- Les empreses subministradores 
han d’informar trimestralment els 
ajuntaments respectius del nombre 

de talls de servei per impagament i 
altres incidències rellevants, espe-
cialment d’aquelles que afecten els 
col·lectius especialment protegits.

- Les administracions locals han 
d’aplicar al màxim les potestats de 
supervisió, inspecció i control de les 
empreses concessionàries del ser-
vei d’aigua.

- Cal que tant les administracions lo-
cals com les empreses subministra-
dores informin de forma proactiva, 
periòdica i detallada de la qualitat 
de l’aigua subministrada, especial-
ment dels paràmetres que la nor-
mativa obliga a verificar en els dife-
rents controls a realitzar, habilitant 
un espai específic en les respectives 
pàgines webs que contingui aques-
ta informació.

- Establir mecanismes de foment 
i finançament que incloguin tots 
els agents implicats en l’eficiència 
energètica -públics i privats- i vet-
llar perquè les persones amb menys 
recursos no quedin excloses de les 
ajudes públiques.

- Analitzar quins són els sistemes 
que permeten un ús més eficient de 
l’energia quan des de l’àmbit local 
es desenvolupen promocions d’ha-
bitatge amb subjecció a la protecció 
oficial, amb l’objecte de no generar 
unes factures que les persones be-
neficiàries dels habitatges no poden 
assumir.
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I. PLANTEJAMENT:

La defensa o protecció dels con-
sumidors constitueix una política 
pública essencial en la nostra societat. 
Ocupa un lloc rellevant en el Tractat 
de funcionament de la Unió Europea 
(d’ara endavant, TFUE1), i també a  la 
Constitució espanyola (d’ara endavant, 
CE 2). Semblaria que la protecció dels 
consumidors d’energia elèctrica hauria 
de ser considerada com una especiali-
tat de la protecció genèrica dels con-
sumidors, però realment constitueix 
una part principal del sistema elèctric. 
D’aquí deriva que la protecció dels 
consumidors d’electricitat gaudeixi de 
característiques que la singularitzen 
davant del dret ordinari de consum.

 En el sector elèctric, les xarxes de 
transport i distribució d’electricitat 
són monopolis naturals per definició, i 
la competència en el mercat de pro-
ducció i subministrament ha de ser 
constantment promoguda enfront 
de la tendència a l’oligopoli. Atesa la 
presència de monopolis i oligopolis en 
l’àmbit de l’electricitat, els consumi-
dors s’han de preservar. La promoció i 
defensa de la competència en el mer-
cat elèctric corresponen al Govern, a 
l’autoritat de competència i al regula-
dor elèctric.

Ateses les característiques de les 
empreses que operen en el sistema 
elèctric, és lògic que les lleis contin-
guin un conjunt de mesures per pro-
tegir els consumidors. Al costat de 
previsions dirigides a protegir tots els 
consumidors d’electricitat, n’hi ha al-
tres que beneficien només un grup: 
els consumidors vulnerables o aquells 
que pateixen la pobresa energètica, a 
favor dels quals hi ha mesures addici-
onals de protecció, com el bo social. 
Aquest treball està dedicat a la pro-

tecció d’aquest grup de consumidors.  
En les circumstàncies actuals de crisi 
econòmica i d’augment de la pobre-
sa, també en els països de l’anomenat 
primer món, resulta necessari idear 
instruments per lluitar contra aquesta 
situació3�. Des d’un punt de vista quan-
titatiu, aquelles previsions extraordinà-
ries ja no ho són tant.

II. LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS 
D’ELECTRICITAT I LA LLUITA CONTRA 
LA POBRESA ENERGÈTICA A LA UNIÓ 
EUROPEA: 

1. GRUP NORMATIU :

Específicament sobre el mercat inte-
rior de l’electricitat, està en vigor avui 
la Directiva núm. 2009/72 / CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 13 
de juliol de 2009, sobre normes comu-
nes per al mercat interior de l’electri-
citat, per la qual es deroga la Directiva 
2003/54 / CE (d’ara endavant, DE)4. 
D’acord amb l’article 3.7 de la DE, els 
estats membres tenen l’obligació de 
garantir un nivell elevat de protecció 
del consumidor, sobretot pel que fa 
a la transparència de les condicions 
contractuals, la informació general i 
els procediments de resolució de con-
flictes  (pel que fa als clients domès-
tics, aquestes mesures han d’incloure 
les que s’enuncien en l’Annex I de la 
Directiva) .

2. EL SERVEI UNIVERSAL I EL 
SUBMINISTRADOR DE L’ÚLTIM 
RECURS:

Atès el caràcter essencial de 
l’electricitat, l’article 3.3 de la DE dis-
posa que els estats membres han de 
garantir que tots els clients domèstics 
i, quan els estats membres ho con-
siderin adequat, les petites empreses 

(les empreses amb menys de 50 per-
sones empleades i amb un volum de 
negoci o balanç general anual que 
no excedeixi els 10 milions d’euros), 
gaudeixin al seu territori del dret a un 
servei universal, definit com el dret al 
subministrament d’electricitat d’una 
qualitat determinada, i a uns preus 
raonables, fàcilment i clarament com-
parables, transparents i no discrimina-
toris.5. D’acord amb l’article 3.7 de la DE, 
els estats membres tenen l’obligació 
d’adoptar les mesures necessàries per 
protegir els clients elèctrics finals de 
zones apartades, fins i tot encara que 
no estiguin connectats a la xarxa, la 
qual cosa significa que l’estat membre 
ha de garantir que tot potencial con-
sumidor queda connectat a la xarxa. 
El servei universal comprèn l’obligació 
de les empreses distribuïdores de 
connectar els clients a la seva xarxa, 
d’acord amb les condicions i tarifes 
establertes de conformitat amb el 
procediment previst en la pròpia DE 
(concretament, en l’art. 37.6). El mateix 
article 3.3 de la DE contempla la possi-
bilitat que els estats membres design-
in un subministrador d’últim recurs. En 
el cas de la DE, aquesta possibilitat 
s’estableix per garantir la prestació del 
servei universal.

3. ELS CLIENTS VULNERABLES I LA 
POBRESA ENERGÈTICA:

L’article 3.7 de la DE disposa que els 
estats membres han d’adoptar les 
mesures oportunes per protegir els 
clients finals i, en particular, per garan-
tir una protecció adequada dels clients 
vulnerables. Cadascun dels estats 
membres ha de definir el concepte 
de client vulnerable que pot referir-se 
a la pobresa energètica i, entre altres 
coses, a la prohibició de desconnexió 
d’aquests clients en períodes crítics.

Tot i que el dret de la UE sembla dis-
tingir entre la lluita contra la pobresa 
energètica i la protecció dels clients 
vulnerables, en realitat es tracta de 
conceptes difícilment separables. 
A la DE, tots dos conceptes van nor-
malment junts6. Segons l’Associació 
de Ciències Ambientals, la pobresa 
energètica és la incapacitat d’una llar 
per a satisfer una quantitat mínima de 
serveis de l’energia per a les seves 
necessitats bàsiques, com mantenir 
l’habitatge en unes condicions de cli-
matització adequades per a la salut 
(de 18 a 21 graus a l’hivern i de 25 
graus a l’estiu, segons els criteris de 
l’Organització Mundial de la Salut).7. 
Tanmateix, la pobresa energètica és 
alguna cosa més que la vulnerabilitat 
d’alguns clients d’electricitat. Així com 
un client vulnerable està en situació 
de pobresa energètica, també ho està 
un client el consum del qual és inefi-
cient i, per aquesta raó, el seu consum 
és més car de l’habitual. La ineficiència 
energètica podria ser entesa, en de-
terminades circumstàncies, com una 
modalitat de pobresa energètica. En 
alguns textos de la Unió Europea, la 
vulnerabilitat és una condició de tots 
els consumidors d’electricitat. Així, en 
el punt 9 de la Carta europea dels drets 
dels consumidors d’energia elèctrica, 
s’afirma que l’existència de monopolis 
en el sector elèctric limita la llibertat 
d’elecció i les possibilitats de canvi 
de subministrador, agreuja la manca 
d’informació i “per tant, aguditza la 
vulnerabilitat dels consumidors”. En 
els considerants de la DE, s’aclareix 
que les mesures de protecció a fa-
vor dels clients vulnerables poden 
diferir  en funció  de les circumstàn-
cies concretes de cada Estat mem-
bre i incloure mesures específiques 
relacionades amb el pagament de les 
factures d’electricitat o mesures més 
generals adoptades dins el sistema 

de seguretat social8. Per tant, la DE no 
estableix quines mesures concretes 
ha d’adoptar cada Estat membre per 
protegir els clients vulnerables, sinó 
que assenyala formes que els es-
tats membres podran adoptar o no. 
Concretament, la DE no imposa que la 
protecció dels clients vulnerables hagi 
de consistir en la prohibició de des-
connexió en períodes crítics9.

L’article 3.8 de la DE disposa que els 
estats membres han d’adoptar les 
mesures adequades, com ara plans 
nacionals d’acció en matèria d’energia, 
prestacions en el marc de règims de 
seguretat social per garantir el neces-
sari subministrament elèctric als cli-
ents vulnerables o el suport a millores 
d’eficiència energètica, per tal d’aturar 
la pobresa energètica on s’hagi cons-
tatat, també en el context més ampli 
de la pobresa en general. Aquestes 
mesures no han d’impedir l’obertura 
efectiva del mercat ni el seu funciona-
ment (art. 33 de la DE). Com es tracta 
de mesures adoptades per complir 
les obligacions de servei públic, s’han 
de notificar aquestes mesures a la 
Comissió, quan sigui procedent, de 
conformitat amb el que disposa l’apar-
tat 15 de l’article 3 de la DE. En la no-
tificació es poden incloure també me-
sures adoptades dins el règim general 
de seguretat social10.

III. LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS 
VULNERABLES D’ELECTRICITAT I EL 
BO SOCIAL A ESPANYA

1. INTRODUCCIÓ:

Una de les principals formes de pro-
tecció del consumidor elèctric a 
Espanya ha consistit tradicionalment 
en l’existència d’una tarifa elèctrica 
aprovada pel Govern, que pot consi-

derar com un preu intervingut, a fi que 
les empreses elèctriques no cobrin 
preus excessius. Aquesta pràctica ha 
estat realment un potent instrument 
de lluita contra la inflació, de manera 
que el caràcter protector del consumi-
dor s’ha diluït. Una tarifa mal dissenya-
da comportar l’aparició a Espanya d’un 
enorme dèficit elèctric (l’anomenat 
dèficit tarifari), ja que aquesta tarifa no 
era suficient per cobrir tots els costos 
de producció, transport i distribució, 
inclosos els costos de finançament de 
la producció d’electricitat mitjançant 
fonts alternatives i cogeneració. La ne-
cessitat de combatre aquest dèficit ha 
presidit la política elèctrica espanyola 
en els darrers quinze anys 11. La tarifa 
va ser igualment un instrument per 
traslladar als consumidors diverses 
càrregues reguladores (com el finan-
çament de les energies renovables o 
la moratòria nuclear).

2. ELS PREUS VOLUNTARIS PER 
AL PETIT CONSUMIDOR, LA TARIFA 
D’ÚLTIM RECURS I EL BO SOCIAL. UN 
ADVERTIMENT IMPORTANT:

Per a la protecció dels petits consumi-
dors (domèstics o comercials), la Llei 
núm. 24/2013, de 26 de desembre, del 
sector elèctric12(d’ara endavant, LSE) 
regula els anomenats preus volun-
taris per al petit consumidor, una tarifa 
d’últim recurs i un bo social. Els preus 
voluntaris per al petit consumidor són 
únics en tot el territori espanyol i con-
stitueixen els preus màxims que els 
comercialitzadors de referència poden 
cobrar a aquells consumidors que, 
d’acord amb la normativa vigent en 
cada moment, compleixin els requisits 
perquè els siguin aplicables. Aquests 
preus s’han de fixar de manera que 
en el seu càlcul es respecti el principi 
de suficiència d’ingressos i additivitat, 
i que no ocasionin distorsions de la 
competència en el mercat. En síntesi, 

1  DOUE C 326, de 26 d’octubre de 2012.  Arts. 
4.2, 12, 114 i 169, 1 del TFUE. Hi ha una Carta 
dels Drets Fonamentals de la UE que va ser 
proclamada a Estrasburg el 12 de desembre 
de 2007 pel Parlament Europeu, el Consell i 
la Comissió (DOUE C 364, de 18 de desembre 
de 2000). L’article 38 estableix que en les 
polítiques de la Unió es garantirà un nivell 
elevat de protecció dels consumidors. La 
norma principal de dret derivat és la Directiva 
núm. 2011/83 / UE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 25 d’octubre de 2011, sobre els 
drets dels consumidors  (DOUE L 304, de 22 de 
novembre de 2011)

2   BOE núm. 311, de 29 de desembre de 1978. 
Article 51.

3  F. J. SANZ Larruga (2016), “Funció social 
de l’Administració. Serveis d’atenció a ne-
cessitats bàsiques. Dret d’accés a l’ener-
gia i la lluita contra la pobresa energètica”, a 
J.RODRÍGUEZ-ARANA, C. DELPIAZZO RO-
DRÍGUEZ, W. ZAMBRANO CETINA i M. del C. 
RODRÍGUEZ MARTÍN-RETORTILLO,  Funció 
Social de l’Administració , Tom I (pàg. 527-547), 
Bogotà: Ibáñez/Universidad del Rosario.

 

4  DOUE L 211, de 14 d’agost de 2009.

5  T. DE LA CUADRA SALCEDO (2010), 
«El suministro de electricidad de último 
recurso y el servicio universal», a Revista de 
Administración Pública, 181, pàgs. 39-82; i M. 
SWORA, N. BUCHOWSKA i A. SKOCZLAS 
(2015), «La garantía de acceso a la energía 
de los consumidores vulnerables», a Revista 
Europea de Derechos Fundamentales,  25, 
págs. 223-255.

6 Per exemple, Considerant núm. 53. Des 
d’una perspectiva britànica, vegeu C. GRAHAM 
(2017), «Ofgem, Reforming Regulation and 
Vulnerability», a Utilities Law Review, 21, pàgs. 
1-5.

7  http://www.cienciasambientales.org.es

8  Considerant núm. 45.

9  En contra, vid. I. GONZÁLEZ RÍOS (2013), «La 
protección del consumidor eléctrico y la lucha 
contra la pobreza energética: previsiones 
comunitarias e insuficiente regulación interna 

española», en Revista de Derecho Comunitario 
Europeo, 45, pàgs. 577-605.

10  H: THOMSON i C: SNELL (2013), «Quantifying 
the Prevalence of Fuel Poverty across the 
European Union», a Energy Policy 52(2013), 
pàgs. 563-572; i H. VEDDER, M. ROGGENKAMP, 
A. RONNE i I. DEL GUAYO (2016), «UE Energy 
Law», a ROGGENKAMP, C. REDGWELL, A. 
RONNE i I. DEL GUAYO (editors), Energy Law 
in Europe. National, EU and International 
Regulation, Oxford: Oxford University Press, 3.ª 
ed., paràgrafs 4.209 a 4.212.

11 Mitjançant dues sentències del TS de 18 
de novembre de 2013, el Tribunal Suprem va 
declarar que el sistema de finançament del 
dèficit tarifari contingut en la DA 21a de l’LSE, 
en relació amb la DT 1a del Reial decret llei 
6/2009 (que imposava a certes empreses 
del sector elèctric que el financessin) no era 
contrari a l’article 14 de la Constitució.

12  BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2013.
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es tracta dels preus que paguen les 
llars i els comerços espanyols (art. 17.2 
de l’LSE).

Juntament a la creació d’un sistema 
de protecció de tots els consumidors 
petits d’electricitat, el dret espanyol va 
crear la figura del consumidor petit i, a 
més, vulnerable. Per protegir aquests 
clients, l’article 17 de l’LSE dissenya 
una tarifa d’últim recurs (TUR) i un bo 
social. Les tarifes d’últim recurs són 
aquells preus que els comercialitza-
dors que assumeixen les obligacions 
de subministrament de referència 
poden cobrar als consumidors que 
tinguin la condició de vulnerables i a 
aquells que, sense complir els requi-
sits per a l’aplicació del preu voluntari 
per al petit consumidor (o pvpc), tran-
sitòriament no disposin d’un contracte 
de subministrament en vigor amb un 
comercialitzador en mercat lliure. Les 
tarifes d’últim recurs són úniques en 
tot el territori nacional i en la seva fixa-
ció es poden incorporar descomptes 
o recàrrecs sobre els preus voluntaris 
per al petit consumidor, segons es de-
termini per a cada categoria de consu-
midors. La TUR és fixada pel ministre 
d’Energia, Turisme i Agenda Digital, 
amb l’acord previ de la Comissió 
Delegada del Govern per a Assumptes 
Econòmics. A favor dels consumidors 
vulnerables, l’article 45 de l’LSE disse-
nya igualment un bo social13.

L’LSE pateix d’un greu defecte pel que 
fa a la distinció entre la tarifa d’últim re-
curs i el bo social. La confusió termino-
lògica pot fàcilment induir a confusió 
conceptual. Sembla, en principi, que la 
TUR i el bo social són coses diferents. 
L’article 17 de l’LSE versa sobre la tar-
ifa d’últim recurs, i l’article 45 de l’LSE 
parla del bo social. Tant la tarifa d’últim 
recurs com el bo social són beneficis 
que s’estableixen a favor dels con-
sumidors vulnerables, de tots els con-
sumidors vulnerables. No obstant això, 
tot i estar regulats en dos articles dif-
erents i de rebre dues denominacions 
diferents, en realitat la tarifa d’últim 

recurs està indissolublement unida al 
bo social. L’article 45 de l’LSE ho diu de 
manera confusa, però l’article 16.3 del 
Reial decret núm. 216/2014, de 28 de 
març, pel qual s’estableix la metodolo-
gia de càlcul dels preus voluntaris per 
al petit consumidor d’energia elèctrica 
i el seu règim jurídic de contractació�, 
ho expressa una mica més clarament: 
«“El bo social aplicat al consumidor 
vulnerable serà la diferència que re-
sulti entre la facturació corresponent 
al preu voluntari per al petit consumi-
dor i la facturació a tarifa d’últim re-
curs”.

3. ANTECEDENTS DEL BO SOCIAL:

3.1. Règim jurídic originari del bo 
social el 2009 i la seva anul·lació el 
2012 pel Tribunal Suprem:

La creació d’un bo social a favor de 
clients vulnerables va tenir lloc mitjan-
çant el Reial decret llei 6/2009, de 30 
d’abril, pel qual s’adopten determina-
des mesures en el sector energètic i 
s’aprova el bo social.15. Va ser desen-
volupat per l’Ordre ITC/1723/2009, de 
20 de juny,per la qual es revisen els 
peatges d’accés a partir de l’1 de juliol 
de 2009, així com les tarifes i primes 
de determinades instal·lacions de rè-
gim especial  16.

L’Ordre va ser impugnada davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa 
i, de manera indirecta, també el Reial 
decret llei 6/2009. Mitjançant STS de 
7 de febrer de 2012, la Sala Tercera del 
Tribunal Suprem va declarar inaplica-
ble la part del Reial decret llei 6/2009 
relativa a les empreses que han de fi-
nançar el bo social (art. 2.5 i DT 2a, úl-
tim paràgraf, en conseqüència, també 
es van declarar inaplicables les DDAA 
2a. i 3.ª de l’Ordre ITC/1723/2009)17. 
L’STS va reconèixer el dret de la re-
current (l’empresa Iberdrola) que li 
fossin reintegrades les quantitats que 
hagués abonat en concepte de finan-
çament del bo social. El TS va consi-
derar que el bo social trobava empara 

en la Directiva elèctrica de 2003, però 
alguns dels seus requisits no van ser 
respectats. El mecanisme de finança-
ment del bo social suposa una obliga-
ció discriminatòria, ja que es carrega 
només sobre unes empreses concre-
tes d’un sector (generació d’energia 
elèctrica), sense que s’hi expliciti la 
raó per la qual se’ls hagi d’imposar la 
prestació patrimonial que implica el 
finançament del bo social. La imposi-
ció de la càrrega de finançament del 
bo social a una llista nominativa d’em-
preses a la DT 2a del Reial decret llei 
6/2009 no té transparència. En no fi-
xar el criteri pel qual unes empreses 
s’hi inclouen i d’altres no, ni especificar 
en virtut de quins paràmetres precisos 
s’atribueix el percentatge de finança-
ment concret a cadascuna de les em-
preses afectades, se’ls impedeix veri-
ficar i controlar l’exactitud o correcció 
de tals percentatges i, en tot cas, se’ls 
discrimina respecte a les empreses 
que no consten en el llistat. No resulta 
controlable per la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

El Reial decret llei núm. 13/2012, de 
30 de març, pel qual es transposen 
directives en matèria de mercats in-
teriors d’electricitat i gas i en matèria 
de comunicacions electròniques, i pel 
qual s’adopten mesures per a la cor-
recció de les desviacions per desajus-
taments entre els costos i ingressos 
dels sectors elèctric i gasista18, va in-
troduir a l’LSE la referència al consumi-
dor vulnerable (art. 44.4): és aquell que 
compleixi les característiques socials, 
de consum i poder adquisitiu que es 
determinin. El mateix Reial decret llei 
va introduir a l’LSE 1 DT 20a que va dis-
posar que, transitòriament, mentre no 
es definís el concepte de consumidor 
vulnerable (en desenvolupament de 
l’art. 44.4 de l’LSE), haurien de consi-
derar-se com a tals a aquells que es 
trobessin dins de l’àmbit d’aplicació 
de l’article 2 i de la DT 2a del Reial de-
cret llei 6/2009 (és a dir, els consumi-
dors que tenen dret a acollir-se al bo 

social), així com en la DA 2a del Reial 
decret llei núm. 14/2010, de 23 de de-
sembre, pel qual s’estableixen mesu-
res urgents per a la correcció del dè-
ficit tarifari del sector elèctric. Aquesta 
DA 2a es referia al mecanisme transi-
tori de finançament del bo social.

3.2. El règim originari del bo social 
en la Llei del sector elèctric de 2013 
i la seva desarticulació pel Tribunal 
Suprem el 2016:

L’article 45 de l’LSE de 2013 recull en 
les seves línies generals les previsi-
ons creades entre el 2009 i el 2012 
sobre els consumidors vulnerables i 
el bo social. Alguns mesos després, 
les seves previsions es van desenvo-
lupar mitjançant el Reial decret núm. 
968/2014, de 21 de novembre, pel qual 
es desenvolupa la metodologia per a 
la fixació dels percentatges de repar-
timent de les quantitats que s’han de 
finançar relatives al bo social.19. En la 
versió original de l’LSE, el bo social era 
el mateix per a tots els consumidors 
amb dret a acollir-s’hi i havia de ser 
assumit per les matrius dels grups de 
societats o, si s’escau, per les societats 
que desenvolupessin simultàniament 
les activitats de producció, distribució 
i comercialització d’energia elèctrica.

Mitjançant quatre sentències de 24 
d’octubre de 2016 (dues d’elles són 
d’aquesta mateixa data) 25 d’octubre 
de 2016 i 2 de novembre de 2016, la 
sala conteniosa administrativa (secció 
tercera) del Tribunal Suprem va de-
clarar que l’article 45.4 de l’LSE, que 
estableix el bo social, és inaplicable 
perquè és incompatible amb la DE, 
que els articles 2 i 3 del Reial decret 
968/2014, de 21 de novembre, apro-
vats en desenvolupament de l’article 
45.4 de l’LSE, són inaplicables i nuls, 
i que els demandants (Endesa, E.On, 
Iberdrola i Gas Natural Fenosa) tenen 
dret a ser indemnitzats per totes les 
quantitats abonades en concepte de 
bo social, en aplicació del Reial decret 
968/2014, fins a la data d’execució de 
la sentència, a més a més dels inte-
ressos generats des de la data en què 
es va fer el pagament fins a la data del 

seu reintegrament. Les dues sentènci-
es van acompanyades d’un vot parti-
cular discrepant20.

Per al Tribunal Suprem, la decisió 
d’imposar a les empreses elèctri-
ques el finançament del bo social ha 
d’enmarcar-se dins de les mesures 
de protecció dels clients finals soci-
alment vulnerables que es contem-
plen en la DE (apartat 53 del preàmbul 
i art. 3, apartats 7 i 8 de la DE). Quant 
a la seva naturalesa jurídica, s’ha de 
considerar compresa entre les obli-
gacions de servei públic (art. 3.2 de la 
DE). L’obligació de finançament del bo 
social constitueix una prestació patri-
monial i està subjecta a l’exigència de 
l’article 31.3 de la Constitució (ha de 
venir imposada per una norma de rang 
de llei). Tal exigència queda complerta 
amb l’article 45.4 de l’LSE, en què ex-
pressament queda assenyalat que  “ el 
bo social serà considerat obligació de 
servei públic segons el que disposa la 
DE “.

El Tribunal analitza a continuació si el 
règim de finançament del bo social 
s’acomoda a la DE. Fa descansar el 
seu judici en l’STS de 7 de febrer de 
2012, que va anul·lar el sistema de bo 
social introduït el 2009. L’Alt Tribunal 
considera que els requisits de la DE no 
han estat respectats. El mecanisme de 
finançament del bo social suposa una 
obligació discriminatòria i no transpa-
rent per a les empreses generadores, 
i no controlable davant la jurisdicció 
en els seus paràmetres essencials. És 
discriminatòria perquè carrega tot el 
finançament del bo social a les em-
preses de generació elèctrica, sense 
que s’hi expliciti per què, en lloc de 
carregar el finançament sobre tots els 
intervinents en el sector (generació, 
transport, distribució), sobre la gene-
ralitat dels usuaris o sobre uns i altres, 
o simplement a càrrec del pressupost 
estatal, atès que en definitiva es trac-
ta del finançament d’un ajut social. El 
Govern espanyol pot optar perquè si-
gui el mateix sector elèctric, o fins i tot 
una part d’aquest sector, el qual es faci 
càrrec d’aquesta prestació social, però 

resulta imprescindible que s’addueixin 
raons suficients i raonables per a això. 
En la versió original de l’LSE de 2013 
no s’expressen.

Per a l’STS, atès que no s’especifica 
en virtut de quins paràmetres preci-
sos s’atribueix el percentatge de fi-
nançament concret a cadascuna de 
les empreses afectades, s’impedeix 
verificar-ne i controlar-ne l’exactitud o 
correcció i, en tot cas, es discrimina a 
aquestes empreses respecte a les que 
no s’inclouen en el llistat. La manca de 
transparència rau en què no s’espe-
cifiquen les raons que han portat el 
Govern espanyol a decidir que sigui el 
sector de la generació qui assumeixi el 
finançament del bo social i que siguin 
unes determinades empreses genera-
dores i en percentatges la raó última 
de les quals no es pot conèixer. Per 
tant, els subjectes afectats no poden 
controlar degudament aquestes de-
cisions i les seves conseqüències da-
vant els tribunals, la qual cosa incom-
pleix les exigències de la DE.

A l’FD 8è, el Tribunal Suprem hi explica 
detalladament la seva jurisdicció per 
declarar inaplicable una llei espanyola 
que consideri que és contrària al dret 
europeu. La convicció sobre aquesta 
contradicció fa innecessari el plante-
jament de la qüestió prejudicial (cita 
aquí el Tribunal Suprem la S  enten-
cia del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea de 7 de setembre de 2016 21). 
El Tribunal arriba a la conclusió que 
el règim de finançament del bo soci-
al que estableix l’article 45.4 de l’LSE, 
ha de ser declarat inaplicable perquè 
resulta incompatible amb l’exigència 
de l’article 3.2 de la DE, que estableix 
que les obligacions de servei públic 
“s’han de definir clarament, han de 
ser transparents, no discriminatòries i 
controlables, i garantir a les empreses 
elèctriques de la comunitat l’accés, 
en igualtat de condicions, als consu-
midors nacionals”. Declara inaplicable 
també el precepte regulador de finan-
çament del bo social per vulnerar el 
principi de proporcionalitat, quan fa re-
caure la càrrega de finançament sobre 

13  Vid., en general, M. SILVA ARDANUY (2014), 
La pobreza energética en España, Cizur Menor: 
Aranzadi. Una interessant visió de com el 
foment de les renovables pot contribuir a 
alleujar la pobresa energètica, en G. SÁEZ DE 
MIERA (2007), «Pobreza, brecha energética 
y energías renovables», en Cuadernos de 
Energía, pàgs., 78-82.

14  BOE núm. 77, de 29 de març de 2014.

15  BOE núm. 111, de 7 de maig de 2009.

16  BOE  núm.  156, de 29 de juny de 2009 
(correcció d’errors en BOE núm. 167, de 11 
de juliol de 2009).  Mitjançant Resolució de 
26 de juny de 2009, de la Secretaria d’Estat 

d’Energia, es va determinar el procediment de 
posada en marxa del bo social (BOE núm. 156, 
de 29 de juny de 2009).

17  BOE núm. 74, de 27 de març de 2012.

18  BOE núm. 78, de 31 de març de 2012.

19  BOE núm. 283, de 22 de novembre de 2014. 20  B. LOZANO  (2016), «El Tribunal Suprem 
inaplica el sistema de finançament del bo 
social per incompliment (reiterat) del dret de 
la Unió Europea”, en Diario La Ley, 8873.

21  Sentència del Tribunal de Justícia (Sala 
Cinquena) de 7 de setembre de 2016: 
Association nationale des opérateurs détaillants 
en énergie (anode) v. Premier Ministre i altres  
(Assumpte C-121/15: ECLI: EU: C:2016: 637).
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determinats agents del sistema elèc-
tric, amb exclusió d’altres, de manera 
indefinida i sense cap tipus de mesura 
compensatòria.

4. RÈGIM VIGENT DEL BO SOCIAL,  
DES DE DESEMBRE DE 2016:

Després de les sentències recaigudes 
el 2016, que van declarar inaplicable 
l’article 45 de l’LSE i van anul·lar els 
dos preceptes substancials del Reial 
decret núm. 968/2014, el Govern es-
panyol va promoure una reforma del 
sistema del bo social, per mitjà del 
Reial decret llei núm. 7/2016, de 23 de 
desembre, pel qual es regula el me-
canisme de finançament del cost del 
bo social i altres mesures de protecció 
al consumidor vulnerable d’energia 
elèctrica22.

Al Govern espanyol li correspon esta-
blir per via reglamentària les mesures 
que han d’adoptar a favor d’aquests 
consumidors vulnerables.  La reforma 
de 2016 va reforçar la potestat gover-
namental per delimitar les persones 
que han de ser protegides, ja que des-
prés de la seva aprovació correspon al 
Govern no només la definició de qui és 
un consumidor vulnerable, sinó també 
de quines categories de clients vulne-
rables existeixen (nova redacció del 
paràgraf segon de l’art. 45.1 de l’LSE).

Hi ha un Reial decret que desenvolupa 
les previsions del Reial decret llei de 
2016. Es tracta del   Reial decret núm. 
897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es 
regulen la figura del consumidor vul-
nerable, el bo social i altres mesures 
de protecció per als consumidors do-
mèstics d’energia elèctrica 23. Al seu 
torn, aquest ha estat desenvolupat 
per l’Ordre núm. ETU / 943/2017, de 
6 d’octubre (aquesta ordre ministerial  
ha estat modificada per la  Ordre  núm.  
ETU / 1282/2017, de 22 de desembre, 
per la qual s’estableixen els peatges 
d’accés  d’energia elèctrica per al 2018 
24)25.

D’acord amb l’article 45 de l’LSE, el 
principal benefici dels consumidors 
vulnerables és el dret a gaudir d’un bo 
social, que implica una rebaixa sus-
tancial de la factura elèctrica. Llevat 
que es tracti d’un consumidor vulne-
rable sever i en risc d’exclusió social, 
la condició de consumidor vulnerable 
no suposa que estigui prohibit el tall 
del subministrament (en cas d’impa-
gament).

4.1. Concepte de consumidor 
vulnerable:

L’article 45 de l’LSE es refereix avui als 
consumidors vulnerables: són aquells 
consumidors d’electricitat que com-
pleixin les característiques socials, de 
consum i poder adquisitiu que de-
termini el Govern. A aquests efectes, 
s’estableix un llindar referenciat a un 
indicador de renda per càpita familiar. 
Des que es va introduir el concepte de 
consumidor vulnerable en el dret es-
panyol, s’havia reclamat que estigués 
vinculat a la renda26. En tot cas, es cir-
cumscriu a persones físiques en el seu 
habitatge habitual.

 La DT 10a de l’LSE (amb l’encapça-
lament “consumidor vulnerable i bo 
social”), va disposar que f  ins que es 
desenvolupés el que preveu l’article 
45.1 de l’LSE tindrien dret al bo social 
els següents consumidors (que han de 
considerar-se com a vulnerables ):

a) aquelles persones físiques el submi-
nistrament de les quals es correspon-
gui amb una potència contractada infe-
rior a 3 kW en el seu habitatge habitual;

b) els consumidors amb 60 anys 
d’edat o més que acreditin ser pensio-
nistes del sistema de la seguretat soci-
al per jubilació, incapacitat permanent 
i viduïtat, i que percebin les quanties 
mínimes vigents en cada moment per 
a aquestes classes de pensió respec-
te als titulars amb cònjuge a càrrec o 
als titulars sense cònjuge que visquin 

en una unitat econòmica unipersonal, 
així com els beneficiaris de pensions 
de l’extingida Assegurança Obligatòria 
de Vellesa i Invalidesa i de pensions no 
contributives de jubilació i invalidesa 
majors de 60 anys;

c) els consumidors que acreditin ser 
famílies nombroses; i

d) els consumidors que acreditin for-
mar part d’una unitat familiar en la qual 
tots els seus membres estiguin en si-
tuació d’atur.

D’acord amb el Reial decret núm. 
897/2017, té la consideració de con-
sumidor vulnerable el titular d’un punt 
de subministrament d’electricitat en el 
seu habitatge habitual que, sent per-
sona física, s’hagi acollit al preu volun-
tari per al petit consumidor i compleixi 
algun dels requisits de l’article 3:

a) en primer lloc, que la seva renda o, 
en cas de formar part d’una unitat fami-
liar, la renda conjunta anual de la unitat 
familiar a la qual pertanyi sigui  menor 
o igual a 1,5 vegades l’ Indicador Públic 
de Renda d’Efectes Múltiples ( IPREM) 
de 14 pagues, en el cas que no formi 
part d’una unitat familiar o no hi hagi 
cap menor a la unitat familiar 27; que 
percebi una renda anual inferior o igual 
a 2 vegades l’IPREM de 14 pagues, en 
el cas que hi hagi un menor a la unitat 
familiar, o que percebi una renda anual 
inferior o igual a 2,5 vegades l’IPREM 
de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos 
menors a la unitat familiar.  A aquests 
efectes, es considera unitat familiar la 
constituïda d’acord amb el que dis-
posa la Llei núm. 35/2006, de 28 de 
novembre, de l’Impost sobre la renda 
de les persones físiques i de modifi-
cació parcial de les lleis dels impostos 
sobre societats, sobre la renda de no 
residents i sobre el patrimoni28 (art. 3, 
apartat 1, lletra a).

b) estar en disposició del títol de famí-
lia nombrosa; o

c) que el mateix consumidor i, en cas 
de formar part d’una unitat familiar, tots 
els seus membres que tinguin ingres-
sos siguin pensionistes del sistema de 
la seguretat social per jubilació o inca-
pacitat permanent, percebin la quantia 
mínima vigent en cada moment per a 
aquests tipus de pensió i no percebin 
altres ingressos (art. 3, apartat 2).

Els multiplicadors de renda respecte 
de l’índex IPREM de 14 pagues (que 
estableix l’apartat 2, lletra a) s’incre-
mentaran, en cada cas, en 0,5 punts, 
sempre que es doni alguna de les 
següents circumstàncies especials: 
a) que el consumidor o algun dels 
membres de la unitat familiar tinguin 
una discapacitat reconeguda igual o 
superior al 33%; b) que el consumidor 
o algun dels membres de la unitat fa-
miliar acreditin la situació de violència 
de gènere, o c) que el consumidor o 
algun dels membres de la unitat fami-
liar tinguin la condició de víctima de 
terrorisme (art. 3, apartat 3 ).

És consumidor vulnerable sever el con-
sumidor d’energia elèctrica (o la unitat 
familiar a la qual pertanyi) que, a més 
de complir els requisits exigits per a ser 
vulnerable, tingui una renda anual igual 
o inferior al 50% dels llindars establerts 
en els casos assenyalats en l’apartat 2, 
lletra a, de l’article 3 (incrementats, si 
escau, d’acord amb el que assenyala 
l’apartat 3). També és consumidor vul-
nerable sever el consumidor (o la unitat 
familiar a la qual pertanyi) que tingui 
una renda anual inferior o igual a una 
vegada l’IPREM de 14 pagues o dues 
vegades l’IPREM de 14 pagues, en el 
cas que la seva situació estigui recolli-
da en les lletres b o c de l’apartat 2 de 
l’article 3 (art. 3, apartat 4).

En tot cas, de conformitat amb l’ar-
ticle 5, perquè un consumidor sigui 
considerat vulnerable ha d’acreditar el 
compliment dels requisits recollits en 
l’article 3 en els termes que s’hi esta-
bleixin per Ordre del ministre d’Ener-
gia, Turisme i Agenda Digital 29.

L’article 4 del Reial decret núm. 
897/2017 es refereix a la figura del 

consumidor  en risc d’exclusió social . 
Queda definit com el consumidor que 
reuneixi els requisits per ser vulnerable 
sever i que sigui atès pels serveis soci-
als d’una administració autonòmica o 
local que financi com a mínim el 50% 
de l’import de la seva factura. Aquesta 
circumstància ha de ser acreditada 
mitjançant un document expedit pels 
serveis socials de les administraci-
ons públiques referides. D’acord amb 
aquest mateix precepte, al consumi-
dor d’aquest tipus que estigui acollit 
a la TUR corresponent se li aplica el 
subministrament essencial d’acord 
amb el que preveu l’article 52.4.j de 
l’LSE (amb el principal efecte que no 
se li pot tallar el subministrament, ni 
tan sols en cas d’impagament).

De la redacció donada en 2016 a l’ar-
ticle 52.4.j de l’LSE, pot deduir-se que 
hi ha un únic tipus de consumidor vul-
nerable sever, que és aquell que està 
acollit a la TUR i que està sent atès, 
respecte del subministrament elèc-
tric, pels serveis socials de les admi-
nistracions públiques competents 
per trobar-se en risc d’exclusió social 
perseva renda. Per aquesta raó, té la 
condició de subministrament essen-
cial. No obstant això, sorgeix un dub-
te interpretatiu, ja que sembla que el 
Reial decret núm. 897/2017 distingeix 
dos tipus de consumidor vulnerable 
sever: el consumidor vulnerable sever 
a seques, que és el que compleix els 
requisits de l’article 3.3 i el consumidor 
vulnerable sever que, a més de com-
plir els requisits de l’article 3.3, estigui 
en risc d’exclusió social. Aquest sub-
tipus de consumidor sever és el que 
s’estableix a l’article 4 del Reial decret 
núm. 879/2017. En realitat, aquest sub-
tipus no està determinat pel risc d’ex-
clusió social, tot i el que diu l’encapça-
lament de l’article 4. Aquest subtipus 
es caracteritza perquè, en trobar-se en 
aquest tipus risc, rep un ajut de l’Admi-
nistració per pagar la factura elèctrica. 
En altres paraules, encara que existeixi 
el risc d’exclusió social, el consumidor 
no encaixarà en la subcategoria de 
l’article 4 si no està sent atès per l’Ad-
ministració per pagar almenys el 50% 

de la factura elèctrica. Aquest matís 
és de gran rellevància per determinar 
quan es pot tallar el subministrament a 
aquest tipus de consumidor i quan no 
es pot fer. Aquesta distinció entre dos 
tipus de consumidor vulnerable sever 
no té cobertura legal clara a l’LSE.

L’LSE estableix que el Govern ha de 
determinar la vulnerabilitat d’un con-
sumidor a partir de determinades ca-
racterístiques socials, de consum i de 
poder adquisitiu. El Reial decret núm. 
897/2017 barreja en el seu títol tres 
elements: el consumidor vulnerable, 
el bo social i els consumidors amb po-
tència contractada igual o inferior a 10 
kW. No es tracta necessàriament d’ele-
ments correlatius. En la determinació 
de qui és vulnerable, el Reial decret 
núm. 897/2017 fa servir legítimament 
aquests tres criteris (per exemple: ser 
una família nombrosa constitueix una 
característica social, la potència instal-
lada constitueix una característica de 
consum i la renda familiar constitueix 
una característica de poder adquisitiu). 
El Reial decret núm. 987/2017, però, 
s’ha de llegir amb prevenció, perquè 
la forma en què s’estructura la regu-
lació és una mica defectuosa, mentre 
que alguns components estan inde-
gudament barrejats. L’LSE no reco-
neix com a consumidor vulnerable 
el consumidor que té una potència 
instal·lada igual o inferior a 10 kW, però 
el Reial decret núm. 897/2017 sí que 
estableix aquesta associació de la se-
güent manera: defineix el consumidor 
vulnerable com aquell que està acollit 
al pvpc (i compleix altres requisits) i el 
consumidor acollit a l’pvpc com aquell 
que té una potència instal·lada igual 
o inferior al 10 kW. Per tant, sembla 
identificar el consumidor vulnerable 
amb un consumidor que té una po-
tència instal·lada igual o inferior a 10 
kW. Aquesta identificació provoca que 
l’article 2 (relatiu a l’àmbit d’aplicació) 
afirmi que el que disposa el Reial de-
cret és “d’aplicació (només) als consu-
midors persones físiques que siguin 
titulars d’un punt de subministrament 
d’electricitat en el seu habitatge habi-
tual amb potència contractada igual 22  BOE núm. 310, de 24 de desembre de 2016.

23  BOE núm. 242, de 7 d’octubre de 2017.

24  BOE núm. 314, de 27 de desembre de 2017.

25  Vid. Sancha, J. L., El nuevo bono social, a 
«Anales. Asociación de Ingenieros de ICAI», 
31 de gener de 2018.

26  E. JAIO GABIOLA, J. D. PAREDES GÁZQUEZ 
i J. A. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (2016), «El bono 
social y las cooperativas energéticas verdes: 
situación y perspectivas», a Revista de Estudi-
os cooperativos, 122, pàgs. 165-190.

27 L’IPREM va ser introduït pel Reial decret 
llei núm. 3/2004, de 25 de juny, per a la 
racionalització de la regulació del salari mínim 

interprofessional i per a l’increment de la seva 
quantia (BOE núm. 154, de 26 de juny de 2004). 
És l’índex de referència per a l’assignació 
d’ajudes en funció dels ingressos. En l’àmbit 
de les ajudes i subsidis, va substituir el salari 
mínim interprofessional.

28  BOE núm. 285, de 29 de novembre de 
2006.

29  En l’esborrany de Reial decret hi havia 
una remissió a disposicions administratives 
de caràcter general de rang inferior perquè 
l’article 3 establia que per tal que un 
consumidor fos considerat vulnerable, havia 

d’acreditar el compliment dels requisits en 
els termes que s’establissin per Resolució 
de la Secretaria d’Estat d’Energia. A més, els 
llindars i percentatges establerts podien ser 
modificats per ordre del ministre d’Energia, 

Turisme i Agenda Digital, previ acord de 
la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics (art. 3, apartats 5 i 6, de 
l’esborrany de Reial decret).
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o inferior a 10 kW que compleixin els 
requisits establerts i als comercialitza-
dors d’electricitat, així com als altres 
subjectes i agents que participin en els 
mecanismes que es regulen “. És a dir, 
el Reial decret núm. 897/2017 s’oblida 
d’esmentar en el precepte que deter-
mina el seu àmbit d’aplicació els con-
sumidors vulnerables. Aquest defecte 
deriva, insisteixo, d’aquesta certa iden-
tificació (il·legítima) dels consumidors 
que tenen una potència contractada 
igual o inferior a 10 kW com a consu-
midors vulnerables.

4.2. Determinació del bo social:

El bo social és el benefici més carac-
terístic que s’ha establert a favor del 
consumidor vulnerable. La TUR és el 
preu d’aplicació a categories concre-
tes de consumidors, com els consumi-
dors vulnerables. El bo social cobreix 
la diferència entre el valor del preu vo-
luntari per al petit consumidor (pvpc) i 
la TUR (adoptada com a valor base). El 
bo social és aplicat pel corresponent 
comercialitzador de referència en les 
factures dels consumidors acollits al 
bo (art. 45.3 de la LSE). Concretament,a 
la facturació d’aquells usuaris acollits 
a la TUR, s’inclou, si escau, l’import del 
bo social minorant el preu voluntari per 
al petit consumidor  (art. 17.7 de la LSE). 
En idèntics termes, l’article 16.3 del 
Reial decret núm. 216/2014, de 28 de 
març, estableix que el bo social apli-
cat al consumidor vulnerable és la di-
ferència que resulti entre la facturació 
corresponent al preu voluntari per al 
petit consumidor i la facturació a tari-
fa d’últim recurs. L’article 6.2 del Reial 
decret núm. 897/2017 defineix la TUR 
de la mateixa manera, però al revés: la 
TUR és el preu resultant de descomp-
tar el bo social del pvpc.

A la pràctica, aquestes determinacions 
signifiquen una cosa tan senzilla com 
que la TUR és el mateix que el bo soci-
al. Després de la reforma de 2016, el bo 
social no és necessàriament el mateix 
per a tots els consumidors, sinó que 
pot ser diferent per a cadascuna de les 
categories de consumidors vulnera-
bles que fixi el Govern. Concretament, 
d’acord amb l’article 6.3 del Reial de-
cret núm. 897/2017, la TUR d’aplicació 
al consumidor vulnerable és el preu 
resultant d’aplicar un descompte del 
25% en tots els termes que compo-
nen el pvpc; en el cas del consumidor 

vulnerable sever, el descompte és del 
40%. Aquests percentatges poden ser 
modificats per ordre del ministre, amb 
l’acord previ de la Comissió Delegada 
d’Assumptes Econòmics.

4.3. El bo social com a obligació de 
servei públic:

El bo social és considerat com a obli-
gació de servei públic segons el que 
disposa la DE i és assumit per les ma-
trius dels grups de societats o, si es-
cau, aquelles societats que desenvo-
lupin simultàniament les activitats de 
producció, distribució i comercialitza-
ció d’energia elèctrica.

En la versió inicial de l’LSE, el bo soci-
al havia de ser assumit per les matrius 
dels grups de societats o, si s’escau, 
les societats que desenvolupessin 
simultàniament les activitats de pro-
ducció, distribució i comercialització 
d’energia elèctrica. Després de la re-
forma de 2016, i com a conseqüència 
de l’anul·lació del règim del bo social 
pel Tribunal Suprem, el bo social ha de 
ser assumit per les matrius dels grups 
de societats que desenvolupen l’ac-
tivitat de comercialització d’energia 
elèctrica o per les mateixes societats 
que així ho facin si no formen part de 
cap grup societari.

El preàmbul del Reial decret llei núm. 
7/2016 justifica que aquesta obligació 
de servei públic s’imposi sobre els co-
mercialitzadors, perquè el bo social es 
troba estretament vinculat a la comer-
cialització. La imposició de l’obligació 
de finançament del bo social als trans-
portistes o distribuïdors obligaria al 
seu necessari reconeixement com un 
cost més de la seva activitat i, per tant, 
a la seva incorporació a la retribució 
regulada i a la seva conseqüent trans-
lació als consumidors (fins i tot als pro-
pis consumidors vulnerables benefici-
ats pel bo social) a través dels peatges 
d’accés, la qual cosa neutralitzaria la 
finalitat que es persegueix amb la me-
sura. Una cosa semblant passaria amb 
les instal·lacions de producció d’ener-
gia elèctrica amb règim retributiu es-
pecífic, és a dir, la generació a partir de 
fonts d’energia renovables, cogenera-
ció i residus amb règim primat.

El percentatge de repartiment de les 
quantitats que s’han de finançar es 
calcula per a cada societat o grup de 
societats de forma proporcional a la 

quota de clients als quals subminis-
tri, com la relació entre un terme que 
serà el valor mitjà anual de clients que 
correspongui a cadascun dels sub-
jectes obligats i un altre terme que 
correspongui a la suma de tots els 
valors mitjans anuals de clients del 
conjunt de societats comercialitzado-
res. Abans de la reforma de 2016, la 
relació s’establia també entre dos ter-
mes, però el primer estava constituït 
per la suma de les mitjanes anuals del 
nombre de subministraments connec-
tats a les xarxes de distribució de les 
empreses distribuïdores i del nombre 
de clients de les empreses comer-
cialitzadores en què participi el grup, 
i l’altre terme corresponia a la suma 
de tots els valors mitjans anuals de 
subministraments i clients de tots els 
grups empresarials que s’havien de te-
nir en compte per dur a terme aquest 
repartiment. Com es veu, el canvi con-
sisteix fonamentalment en l’elecció 
dels clients subministrats com a criteri 
exclusiu, amb independència d’altres 
criteris, com els clients connectats a 
les xarxes de distribució. En els grups 
societaris formats per més d’una co-
mercialitzadora d’energia elèctrica, el 
càlcul de la quota de clients als quals 
es subministra energia elèctrica s’obté 
agregant-hi les quotes individuals de 
cadascuna.

El Reial decret llei núm. 7/2016 conté 
un annex amb els percentatges que 
corresponen a un total de gairebé tres-
centes comercialitzadores d’ener-
gia elèctrica que operen a Espanya. 
Ara bé, la major part del finançament 
del bo social recau sobre els cinc 
grans grups energètics que operen a 
Espanya: a) Endesa, amb més del 37%; 
b) Iberdrola, amb més del 35%; c) Gas 
Natural Fenosa, amb més del 15%; d) 
EDP, amb gairebé el 4%, i e) Viesgo, 
amb l’1,35%.

La CNMC calcula anualment el per-
centatge de repartiment i ha de publi-
car anualment a la seva pàgina web la 
informació referida al període conside-
rat, relativa als valors mitjans anuals de 
clients d’energia elèctrica que corres-
ponguin a cada un dels subjectes, així 
com la relació de societats o grups de 
societats que hagués considerat en la 
seva proposta, determinada a partir de 
les dades de l’últim any complet dels 
que es disposi (abans de la reforma, la 
CNMC havia de publicar la informació 

relativa a les mitjanes anuals del nom-
bre de subministraments connectats 
a les xarxes de distribució de les em-
preses distribuïdores i del nombre de 
clients de les empreses comercialit-
zadores, així com la relació de grups 
de societats o, si s’escau, societats 
que desenvolupessin simultàniament 
les activitats de producció, distribució 
i comercialització d’energia elèctrica).

El règim establert el 2016 incorpora 
dues novetats addicionals. En primer 
lloc, es poden establir mecanismes 
per regularitzar, en sentit positiu o ne-
gatiu, les quantitats aportades pels 
diferents subjectes, i reconèixer, si es-
cau, els drets de cobrament o les obli-
gacions de pagament que correspon-
guin, i garantir la correcta aplicació del 
que s’ha establert sobre el bo social. 
En segon lloc, el Govern ha de revisar 
el mecanisme del bo social com a mí-
nim un cop cada quatre anys per ade-
quar-lo a la situació del sector elèctric.

4.4. Altres mesures de protecció del 
consumidor vulnerable:

El Reial decret conté en el seu article 
5 altres mesures de protecció del con-
sumidor vulnerable relacionades amb 
el bo social. Així, quan una comercialit-
zadora anunciï a un consumidor, que 
estigui en el mercat lliure i tingui con-
tractada una potència igual o inferior a 
10 kW, que li suspendrà el subminis-
trament per impagament, ha comu-
nicar-li que es pot acollir al pvpc, així 
com les condicions en les quals podria 
acollir-se al bo social. Si un consumi-
dor acollit al pvpc i amb bo social vol 
anar-se’n al mercat lliure, el comerci-
alitzador ha d’advertir-lo de la pèrdua 
del bo social. Finalment, si un consu-
midor acollit al pvpc, sense bo social, 
vol anar-se’n al mercat lliure, el comer-
cialitzador ha d’advertir-lo que podria 
acollir-se, si ho desitja, al bo social.

4.5. Algunes qüestions 
procedimentals relatives al bo social:

Els articles 7 a 10 del Reial decret 
núm. 897/2017 es refereixen, respec-
tivament, a la sol·licitud del bo social, 

a la comprovació dels requisits per a 
l’aplicació del bo, a la seva aplicació 
i a la seva renovació. Cal destacar el 
caràcter voluntari amb el qual es con-
figuren els possibles convenis entre 
les administracions públiques i les 
comercialitzadores: concretament, en 
matèria d’obtenció d’informació dels 
sol·licitants del bo social (art. 6.5, en re-
lació amb el 7.5, ambdós del Reial de-
cret núm. 897/2017). És igualment re-
llevant destacar que del bo social se’n 
gaudeix un any i que el beneficiari l’ha 
de tornar a sol·licitar abans que finalitzi 
el termini.

IV. EL TALL DE SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA I EL 
FINANÇAMENT D’UNA NOVA 
OBLIGACIÓ DE SERVEI PÚBLIC

1. EL TALL DE SUBMINISTRAMENT 
PER IMPAGAMENT:

En les condicions que reglamentàri-
ament es determinen, l’article 52 de 
l’LSE permet que es pugui suspendre 
el subministrament d’energia elèctrica 
als consumidors acollits a preus vo-
luntaris per al petit consumidor o tari-
fes d’últim recurs si han transcorregut 
almenys dos mesos des que se n’ha-
gi requerit fefaentment el pagament, 
sense que s’hagi fet efectiu. A aquest 
efecte, el requeriment es practica 
per qualsevol mitjà que permeti tenir 
constància de la recepció per part de 
l’interessat o del seu representant, així 
com de la seva data, identitat i contin-
gut. 30.

El Reial decret núm. 1955/2000, d’ 1 de 
desembre, pel qual es regulen les acti-
vitats de transport, distribució, comer-
cialització, subministrament i proce-
diments d’autorització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica 31, regula la suspen-
sió del subministrament per impaga-
ment (Títol VI, sobre subministrament, 
Capítol I, Secció 4a, “pagament i sus-
pensió del subministrament”: arts. 84 
a 89). S’expressa en termes similars a 
l’LSE de 2013. A més d’assenyalar que 
el subministrament serà reposat el dia 

següent de l’abonament de la quanti-
tat deguda (com estableix l’art. 52.5 de 
l’LSE), afegeix que la reposició depèn 
també de l’abonament dels interessos 
que s’hagin meritat i de la quantitat au-
toritzada en concepte de reconnexió 
del subministrament.

Respecte de les administracions pú-
bliques acollides a preus volunta-
ris per al petit consumidor o tarifes 
d’últim recurs, l’article 52.3 (paràgraf 
segon) de l’LSE estableix que és pro-
cedent la interrupció del subministra-
ment si, transcorreguts quatre mesos 
des del primer requeriment, el paga-
ment no es s’ha fet efectiu. Després de 
la reforma de 2016, aquest termini més 
llarg de quatre mesos (en comparació 
amb els dos mesos de què disposen 
els consumidors individuals) es pot 
atorgar a determinades categories 
de consumidors vulnerables, segons 
s’estableixi reglamentàriament.

2. EL TALL DEL SUBMINISTRAMENT 
PER A CONSUMIDORS AMB POTÈNCIA 
INSTAL·LADA CONTRACTADA IGUAL O 
INFERIOR A 10 KW:

Des de la seva aprovació original en 
2013, l’LSE va disposar que es podia 
suspendre el subministrament als 
consumidors acollits a preus volun-
taris per al petit consumidor o tarifes 
d’últim recurs quan han transcorregut 
almenys dos mesos des que els hagi 
estat requerit fefaentment el paga-
ment, sense que aquest s’hagués fet 
efectiu. Hi havia una crida a la deter-
minació governamental, via regla-
ment, de les condicions en què po-
dia tenir lloc la suspensió. Doncs bé, 
el Reial decret núm. 897/2017 conté 
en el seu Capítol VI el procediment 
de suspensió del subministrament a 
consumidors amb potència contra-
ctada igual o inferior a 10 kW, que són 
els consumidors que, d’acord amb el 
Reial decret núm.  216/2014, de 28 de 
març, tenen dret a acollir-se als preus 
voluntaris per al petit consumidor (o 
pvpc). No convé oblidar que la regu-
lació d’aquest procediment no deriva 
pròpiament de cap mandat del Reial 
decret llei de 2016, sinó que connecta 

30  Tot i que referida a una empresa de 
subministrament de gas, val la referència 
(doncs l’exigència de notificació fefaent és 
la mateixa en electricitat i en gas), el TS va 
confirmar la multa imposada a l’empresa 

que va tallar el subministrament perquè no 
constava que se li hagués requerit de manera 
fefaent al client: STS de 9 de març de 2017 
(Sala Tercera).

31  BOE núm. 310, de 27 de desembre de 
2000.
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directament amb la crida que fa l’LSE 
de 2013 per a un desenvolupament re-
glamentari. Sí constitueix una novetat 
del Reial decret llei el nou termini que 
es confereix als consumidors vulnera-
bles. D’això tracta l’epígraf següent.

3. EL TALL DE SUBMINISTRAMENT 
ALS CONSUMIDORS VULNERABLES 
ACOLLITS AL BO SOCIAL:

L’article 52.3 de l’LSE de 2013 estableix 
que es pot suspendre el subministra-
ment d’energia elèctrica als consu-
midors acollits a preus voluntaris per 
al petit consumidor o tarifes d’últim 
recurs quan hagin transcorregut al-
menys dos mesos des que s’els hagi 
requerit fefaentment el pagament, 
sense que aquest s’hagi fet efectiu. 
En el cas de les administracions públi-
ques acollides als preus voluntaris per 
al petit consumidor, el termini de dos 
mesos s’estén a quatre. El Reial decret 
llei núm. 7/2016 va establir que aquest 
termini de quatre mesos regiria també 
a favor de “les categories de consu-
midors vulnerables que es determi-
nin per reglament a aquests efectes”. 
Doncs bé, el Reial decret fixa en quatre 
mesos el termini per al pagament dels 
consumidors vulnerables acollits al bo 
social (art. 19.4, paràgraf segon in fine).

4. LA PROHIBICIÓ DE TALL  
DEL SUBMINISTRAMENT ALS SERVEIS 
ESSENCIALS. LA CREACIÓ D’UNA 
NOVA OBLIGACIÓ DE SERVEI PÚBLIC 
EN EL 2016 I EL SEU FINANÇAMENT:

Des de la versió original de l’LSE es 
consideren subministraments essen-
cials aquells subministraments que 
compleixin algun dels criteris esta-
blerts a l’article 52 (per exemple, en-
llumenat públic, subministrament 
d’aigua per al consum humà, centres 
penitenciaris, transports de servei 
públic, centres sanitaris, hospitals, 
etc.). A aquesta llista de nou serveis 
essencials, el Reial decret llei 7/2016 
va afegir-hi un desè servei essenci-
al. Després de la reforma de 2016, es 
consideren subministraments essen-
cials, en els termes i condicions que 
s’estableixin reglamentàriament, tam-
bé aquells subministraments a consu-
midors que tinguin la condició de vul-
nerables severs, s’hagin acollit a tarifes 
d’últim recurs i estiguin sent atesos, 
respecte a aquests subministraments, 
pels serveis socials de les administra-
cions públiques competents per es-

tar, en atenció a la seva renda, en risc 
d’exclusió social. Aquests subministra-
ments es circumscriuen a persones fí-
siques en el seu habitatge habitual. Tot 
l’anterior ha de ser acreditat mitjançant 
un document expedit pels serveis so-
cials de les administracions públiques 
referides (art. 52.4.j, lletra afegida a la 
reforma de 2016). 

Les dues conseqüències principals 
derivades a favor d’un subministra-
ment considerat com essencial s’es-
tableixen en l’art. 52.4, a) “En cap cas 
es pot suspendre el subministrament 
d’energia elèctrica a aquelles instal-
lacions els serveis de les quals hagin 
estat declarats com a essencials de 
conformitat amb aquesta llei”; ni tan 
sols l’impagament permet que es talli 
el subministrament a un servei essen-
cial, i b) les empreses distribuïdores o 
comercialitzadores poden aplicar re-
càrrecs o afectar els pagaments que 
percebin d’aquells dels seus clients 
que tinguin subministraments vin-
culats a serveis declarats essencials 
en situació de morositat, a l’abona-
ment de les factures corresponents a 
aquests serveis, amb independència 
de l’assignació que el client, públic o 
privat, hagués atribuït a aquests paga-
ments (després de la reforma de 2016, 
la possibilitat d’establir recàrrecs que-
da prohibida respecte dels subminis-
traments essencials relatius als clients 
vulnerables severs, esmentats en la 
lletra j de l’apartat 4 de l’art. 52). 

L’article 20 del Reial decret núm. 
897/2017 té el següent encapçala-
ment: “Suspensió del subministrament 
al consumidor en risc d’exclusió soci-
al”. Es tracta d’un encapçalament que 
pot conduir a error, perquè el precepte 
reitera el que es diu en l’article 52.4.j 
de l’LSE, és a dir, que als consumi-
dors vulnerables severs (que l’encap-
çalament de l’art. 20 del Reial decret 
núm. 897/2017 diu  consumidors en 
risc d’exclusió social ) no se’ls pot ta-
llar el subministrament. El precep-
te concreta una mica el que preveu 
l’article 52.4.j. El subministrament del 
consumidor vulnerable sever acollit a 
la corresponent TUR, que estigui sent 
atès, respecte al seu subministrament, 
pels serveis socials d’una administra-
ció autonòmica o local, no podrà ser 
suspès. I concreta en què consisteix 
estar atès: quan els serveis socials de 
l’administració autonòmica o local as-

sumeixin almenys el 50% de l’import 
de la seva factura a pvpc previ a l’apli-
cació del descompte per bo social, i 
el pagament quedi acreditat davant 
el comercialitzador de referència en el 
termini de cinc mesos des de l’emis-
sió de la factura. El resum conclusiu al 
qual es pot arribar, després de la lec-
tura del Reial decret núm. 897/2017, 
és el següent: al client vulnerable se-
ver poden tallar-li el subministrament 
per impagament, llevat que es trobi en 
risc d’exclusió social i, per tant, la seva 
factura estigui sent pagada, almenys 
en el 50%, per una administració públi-
ca. Això no és exactament el que diu 
l’LSE, però tampoc és necessàriament 
contrari a l’LSE.

Abans de la reforma de 2016, la condi-
ció de client vulnerable (definit per la 
pròpia LSE) comportava determinats 
beneficis, com el gaudi d’un bo soci-
al, però no implicava la prohibició de 
tallar el subministrament a aquests cli-
ents, en cas d’impagament. L’extensió 
de la condició de subministrament 
essencial a alguns clients vulnerables 
(severs) implica una nova obligació de 
servei públic, com s’ocupa de recordar 
el preàmbul del Reial decret llei núm. 
7/2016: l’assumpció parcial del cost 
que pugui derivar-se del subministra-
ment d’energia elèctrica al col·lectiu 
de subministraments essencials en la 
modalitat de clients vulnerables severs 
es configura com una nova obligació 
de servei públic, segons el que dispo-
sa la DE. L’obligació és assumida pels 
mateixos subjectes als quals corres-
pon el repartiment del cost del bo so-
cial (les societats comercialitzadores o 
els grups de societats on s’integrin les 
comercialitzadores). Les aportacions 
que hagin de realitzar-se per aquest 
concepte estan diferenciades de les 
que corresponguin al bo social. Tenen 
el límit màxim que s’estableixi mitjan-
çant una ordre del ministre d’Energia, 
Turisme i Agenda Digital, i amb l’acord 
previ de la CDGAE. Aquestes aporta-
cions tenen caràcter parcial o de co-
finançament, i complementen les que 
realitzin les administracions públiques 
competents encarregades d’atendre 
els subministraments que s’identifi-
quin en situació de risc d’exclusió so-
cial i els consumidors vulnerables se-
vers. Hi ha una remissió al reglament 
per a l’establiment dels mecanismes 
i actuacions necessaris per a l’assig-
nació d’aquestes aportacions (art. 45.4 

de l’LSE, segons la redacció que li va 
donar el Reial decret llei 7/2016, en re-
lació amb l’art. 52.4. j de l’LSE).

L’encapçalament del capítol IV del 
Reial decret núm. 897/2017 (art. 12) 
és “Finançament del cost del sub-
ministrament del consumidor en risc 
d’exclusió social”. Es tracta, però, d’un 
encapçalament erroni. El finançament 
es troba al capítol V. El mateix article 
12 remet als articles 14 i 15 (integrants 
del capítol V), que és on es diu com es 
liquida la part de la factura del con-
sumidor en risc d’exclusió social que 
no paga l’administració competent en 
matèria de serveis socials.

5. CARÀCTER BÀSIC  
DELS CRITERIS DE L’ESSENCIALITAT  
DEL SUBMINISTRAMENT:

La Generalitat de Catalunya va impug-
nar l’article 52 de l’LSE. Va considerar 
que la regulació establerta per l’LSE 
no deixava marge a la Generalitat 
per dictar les seves pròpies disposi-
cions tendents a ampliar el catàleg 
de serveis considerats essencials en 
el seu àmbit territorial. Mitjançant la 
STC núm. 32/2016, de 18 de febrer, el 
Tribunal va desestimar el recurs. Per al 
TC, segons el seu tenor i finalitat, l’ar-
ticle 52 de l’LSE encaixa amb naturali-
tat en el concepte de bases del sector 
elèctric en la mesura que es relaciona 
amb un dels principis que el regeix, el 
de garantia del subministrament, que, 
en aquest cas, és absoluta.

V. EL CONFLICTE ENTRE L’ESTAT  
I LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN 
MATÈRIA DE PROTECCIÓ DELS CLIENTS 
VULNERABLES I LA LLUITA CONTRA 
LA POBRESA ENERGÈTICA

1. CONSTITUCIÓ, CONSUMIDORS, 
ESTAT I COMUNITATS AUTÒNOMES:

 L’article 51 de la CE es refereix a la 
defensa dels consumidors i usuaris. 
No atribueix competències en matèria 
de defensa dels consumidors a cap 
administració pública en concret, sinó 
a totes elles. Les regles de distribu-
ció de competències entre l’Estat i les 
comunitats autònomes es troben als  

articles  148 i 149 de la CE i en els es-
tatuts d’autonomia. L’article 51 de la CE 
no altera aquestes regles32. L’atribució 
de competències constitucionals en 
matèria d’energia es troba a l’article 
149.1.25 de la CE, que atribueix a l’Es-
tat la competència exclusiva sobre les 
bases del règim miner i energètic, i, 
de manera complementària, a l’article 
149.1.13 de la CE, que atribueix a l’Es-
tat la competència exclusiva sobre les 
bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica. 

Durant l’any 2016 van recaure diver-
ses sentències sobre el sector elèc-
tric, alguna de les quals va abordar 
de manera específica la competència 
de l’Estat per regular el bo social amb 
caràcter bàsic per a tot Espanya. L’STC 
núm. 32/2016, de 18 de febrer, no va 
trobar cap tatxa d’inconstitucionalitat 
als preceptes impugnats de l’LSE de 
2013. Per al TC els aspectes relatius a 
la qualitat del subministrament cons-
titueixen un comú normatiu necessari 
per assegurar el principi de garantia 
del subministrament d’energia elèc-
trica a tots els consumidors, en nom 
del correcte funcionament dels dife-
rents sectors de l’economia nacional. 
L’STC núm. 76/2016, de 14 d’abril, va 
considerar que la regulació de l’auto-
consum a l’LSE no envaïa les compe-
tències de la Junta d’Andalusia. L’STC 
núm. 62/2016, de 17 de març, a pro-
pòsit d’un recurs del  Govern espanyol 
contra el Decret Llei català de 2013,  
va recordar que la transcendència d 
el sector elèctric “justifica que l’Es-
tat pugui intervenir en l’ordenació del 
sector elèctric tant a través del títol 
general relatiu a la planificació gene-
ral de l’economia (art. 149.1.13 CE) com 
mitjançant el més específic relatiu al 
sector energètic (art. 149.1.25 CE)”.

2. EL CONFLICTE ENTRE L’ESTAT  
I LA COMUNITAT AUTÒNOMA  
DE CATALUNYA, A PROPÒSIT  
DE LA DEFENSA DELS CONSUMIDORS 
VULNERABLES I LA LLUITA CONTRA 
LA POBRESA ENERGÈTICA

2.1. Modificació en el 2013 del Codi 
de Consum de Catalunya:

El Decret llei núm. 6/2013, de 23 de 

desembre, del Govern català va modi-
ficar la Llei núm. 22/2010, de 20 de ju-
liol, del Codi de Consum de Catalunya. 
Concretament, l’article 2 del decret llei 
va afegir a l’article 252-4 del Codi de 
consum els apartats del 6 a 9. Pel que 
ara ens interessa, els apartats 6 i 7 de-
ien això:

«6. En rebre un avís d’interrupció del 
subministrament d’electricitat o gas 
les persones en situació de vulnera-
bilitat econòmica, que compleixen els 
requisits establerts en la lletra v) de 
l’art. 111.2, de presentar en el termini 
màxim de deu dies des de la recepció 
un informe dels serveis socials bàsics 
sobre la seva situació personal o, si 
s’escau, còpia de la sol·licitud registra-
da d’haver-ne sol·licitat l’emissió.

En el cas que no s’hagi presentat l’in-
forme dels serveis socials bàsics, sinó 
únicament la seva sol·licitud, l’empresa 
subministradora suspendrà la interrup-
ció del subministrament fins que aquest 
s’aporti, o transcorrin dos mesos des 
que se li va comunicar que s’havia sol-
licitat.

Les administracions públiques res-
ponsables han d’emetre aquest infor-
me en el termini màxim de quinze dies, 
des de la data de la sol·licitud. Aquest 
informe, que acreditarà el compliment 
dels requisits que preveu la lletra v) de 
l’art. 111.2, pot ser també emès d’ofici 
pels serveis socials bàsics, i té una vi-
gència de sis mesos a partir de la seva 
emissió, sense perjudici de la seva re-
novació.

7. Pel que fa a les unitats familiars a les 
quals fa referència la lletra v) de l’art. 
111.2 quedaran protegides de tall de 
subministrament entre els mesos de 
novembre i març, ambdós inclosos. El 
deute que es pugui acumular amb les 
empreses subministradores s’ajorna-
rà amb les condicions que ambdues 
parts acordin o bé mitjançant els me-
canismes de mediació i arbitratge que 
les parts acceptin. Sense perjudici dels 
acords o del resultat de la mediació o 
arbitratge, el consumidor té, en qual-
sevol cas, el dret de satisfer el deute 
pendent de manera íntegra o fraccio-

32 M. REBOLLO PUIG i M. IZQUIERDO 
CARRASCO (2008), «Comentario al artículo 
51. La intervención pública en defensa de los 

consumidores y usuarios», a Casas Baamonde, 
M. L. i Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M. 
(directors), Comentarios a la Constitución 

española. XXX Aniversario, Madrid: Wolters 
Kluwer, pàgs. 1136-1149.
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nada entre els mesos d’abril a octubre 
següents”33.

2.2. La Llei núm. 20/2014, de 29 de 
desembre, del Parlament català:

El Decret llei núm. 6/2013 va ser con-
validat pel Parlament català el 22 de 
gener de 2014. Va ser posteriorment 
derogat per la Llei núm. 20/2014, de 
29 de desembre, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumi-
dores en matèria de crèdits i préstecs 
hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i 
relacions de consum. En l’article 3 de 
la llei de 2014 es dona una nova defi-
nició de persones en situació de vul-
nerabilitat econòmica, per a això es va 
afegir la lletra w a l’article 111-2 de la 
Llei núm. 22/2010, del Codi de con-
sum. En el seu article 17 s’afegeixen 
cinc apartats, del 6 al 10, a l’article 252-
4 de la Llei núm. 22/2010, en els quals 
s’estableixen deures d’informació de 
les empreses prestadores de serveis, 
així com el procediment aplicable en 
cas d’impagament de les persones en 
situació de vulnerabilitat econòmica, 
en termes similars als que estableix el 
Decret Llei núm. 6/201334.

2.3. La Sentència núm. 62/2016, 
del Tribunal Constitucional, 
d’inconstitucionalitat de la reforma 
duta a terme pel Decret llei núm. 
6/2013:

El Govern espanyol va recórrer contra 
el Decret llei català de 2013, perquè va 
considerar que vulnerava les compe-
tències estatals que estableixen els 
apartats 13 i 25 de l’article 149.1 de la 
CE. Durant la tramitació del procés 
es va plantejar si s’hauria d’entendre 
extingit el procés després de la de-
rogació de la norma per la Llei núm. 
20/2014, com és l’habitual. Va dir el 
Tribunal Constitucional que aquesta 
regla té excepcions, com quan el plet 
té caràcter competencial i la contro-
vèrsia no es pot entendre resolta amb 
la derogació de la norma. Això és el 

que passava en aquest cas perquè, a 
més, els preceptes derogats van ser 
substituïts per una altra norma que 
plantejaria, si escau, problemes si-
milars de constitucionalitat. En con-
seqüència, el procés no havia perdut 
objecte.

L’STC núm. 62/2016, de 17 de març, va 
considerar que el paràgraf segon de 
l’apartat 6 i l’apartat 7 de l’article 252-4 
del Codi de consum de Catalunya, en 
la redacció que els va donar el Reial 
decret llei, són inconstitucionals i nuls. 
Per diverses raons de tipus processal, 
el judici del Tribunal Constitucional es 
va contraure a aquests dos preceptes. 
Per al Tribunal Constitucional, la norma 
catalana és inconstitucional perquè 
envaeix les competències de l’Estat en 
matèria de fixació de les bases del rè-
gim miner (art. 149.1.25) i fixació de les 
basesi coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica (art. 
149.1.13). Aquesta invasió es produeix 
perquè els nous preceptes del Codi 
de consum català són contraris a les 
bases estatals en matèria d’energia, tal 
com queden establertes en les nor-
mes de l’LSE.

El Tribunal Constitucional entén que la 
DE confereix als estats membres lli-
bertat per determinar qui són clients 
vulnerables i com quedaran protegits. 
La prohibició de desconnexió en les si-
tuacions crítiques que s’esmenten en 
la DE és una possibilitat que queda en 
mans de cada Estat membre. L’Estat 
espanyol va optar inicialment per pro-
tegir els estats membres mitjançant 
una reducció del preu de l’electricitat, 
mitjançant la tarifa d’últim recurs i el 
bo social (a partir del Reial decret llei 
núm. 7/2016, es prohibeix la descon-
nexió dels consumidors vulnerables 
severs). Les previsions de l’LSE (ante-
riors a la reforma del Reial decret llei 
7/2016) suposen una opció per “un 
model de protecció de la garantia del 
subministrament per als consumidors 
vulnerables consistent en la bonifica-
ció de part del preu, enfront de altres 

models que, sent igualment legítims, 
com la prohibició de desconnexió, 
també poguessin garantir el submi-
nistrament a aquest col·lectiu” (STC 
núm. 62/2016). No hi havia en el dret 
espanyol (fins a finals de 2016) una ex-
cepció al tall del subministrament per 
impagament, tal com ho regula l’LSE. 
La possibilitat que una comunitat au-
tònoma prohibeixi la desconnexió de 
determinats clients que no paguen 
en determinats moments i la previsió 
d’un ajornament del deute vulnera les 
competències de l’Estat per vulnerar 
les bases estatals contingudes a l’LSE 
(excepte, per descomptat, en el cas 
dels clients vulnerables severs, figura 
introduïda a finals de 2016). 

El TC afirma que no pot plantejar-se 
cap objecció a la definició de client 
vulnerable continguda en la norma 
catalana, però considera que és in-
constitucional que a aquesta definició 
s’hi afegeixi un règim juridicoeconò-
mic diferent per als consumidors ca-
talans d’electricitat (com la prohibició 
de desconnexió durant alguns me-
sos crítics de l’any i l’ajornament del 
deute). I afirma també el TC que, si la 
Generalitat de Catalunya hagués op-
tat per protegir els clients vulnerables 
mitjançant ajudes a aquests clients 
perquè paguin la factura, el Tribunal 
no hagués trobat cap retret d’inconsti-
tucionalitat, perquè tal cosa no hagués 
tingut una incidència negativa en el rè-
gim econòmic integrat de l’electricitat 
i hagués trobat lloc en les competèn-
cies de la Generalitat en matèria de 
consum. 

El FJ 8 de l’STC 62/2016 confronta la 
norma catalana que permet que es 
prohibeixi suspendre el subministra-
ment en alguns casos d’impagament 
(i el consegüent ajornament del deute 
amb la comercialitzadora), amb l’ab-
sència (abans de desembre de 2016) 
de tota previsió en aquest sentit en 
les lleis estatals. Al FJ 9, l’STC 62/2016 
repassa les mesures adoptades per 
l’Estat espanyol per a la protecció 

dels consumidors vulnerables. Per al 
TC, les previsions de l’LSE sobre sus-
pensió del subministrament i sobre 
clients vulnerables asseguren una re-
gulació normativa uniforme en l’àmbit 
de la garantia del subministrament de 
l’electricitat i del gas, vigent en tot el 
territori estatal, necessària “per asse-
gurar la unitat fonamental prevista per 
les normes del bloc de la constituci-
onalitat que estableixen la distribució 
de competències”. Aquestes previsi-
ons encaixen en el concepte de bases 
del sector elèctric, perquè la garantia 
del subministrament aquí és absoluta 
(STC 32/2016, de 18 de febrer).

La sentència va acompanyada de dos 
vots particulars, dissidents, un subscrit 
per dos magistrats i un altre subscrit 
per un magistrat en solitari. Entre d’al-
tres arguments, aquests vots particu-
lars entenen que la norma catalana 
impugnada hauria enquadrar-se en 
la matèria de consum, en la qual la 
Generalitat catalana gaudeix de més 
competències. Fins i tot si s’enmarqu-
és en la matèria d’energia, aquestes 
normes estarien recolzades per la in-
equívoca competència de les comu-
nitats autònomes per aprovar mesures 
addicionals en matèria de qualitat del 
subministrament. Entenen els autors 
dels vots particulars que l’Estat espa-
nyol no ha transposat adequadament 
la DE i que la Generalitat va poder legí-
timament exercir les seves competèn-
cies donada la passivitat del Govern 
espanyol. Tot i que hi ha elements per 
acceptar que, efectivament, el Govern 
espanyol no ha transposat adequada-
ment la DE, cap vot particular recorda 
que, si mai es produís aquesta com-
pleta transposició, el Dret català que-
daria desplaçat per les noves bases 
estatals espanyoles.

2.4. L’article 6 de la Llei núm. 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures 
per afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica:

A la comunitat autònoma de Catalunya, 
un dels principals mitjans per comba-

tre la pobresa energètica és l’article 6 
de la Llei núm. 24/2015, de 29 de juliol, 
de mesures per afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica35. No és l’únic instrument, 
doncs subsisteixen alguns altres ins-
truments (aquells que no han estat 
declarats inconstitucionals) al Codi de 
consum de 2010.

L’article 6 de la Llei núm. 24/2015 
conté mesures per evitar la pobresa 
energètica. El seu apartat 2 de obli-
ga que s’estableixi, com a principi de 
precaució, un protocol obligat de co-
municació als serveis socials i d’inter-
venció d’aquests serveis prèviament a 
la concessió de les ajudes necessàri-
es per evitar els talls de subministra-
ment, en els casos d’impagament per 
manca de recursos econòmics de les 
famílies afectades. El seu apartat 3 
disposa que les administracions públi-
ques han d’establir els acords o con-
venis necessaris amb les companyies 
de subministrament d’aigua potable, 
de gas i d’electricitat per garantir que 
concedeixin ajudes a fons perdut a 
les persones i unitats familiars en si-
tuació de risc d’exclusió residencial o 
se’ls apliquin descomptes molt nota-
bles en el cost dels consums mínims. 
de conformitat amb l’apartat 4, perquè 
s’apliqui el principi de precaució, quan 
l’empresa subministradora hagi de re-
alitzar un tall de subministrament hau-
rà de sol·licitar prèviament un informe 
als serveis socials municipals per de-
terminar si la persona o la unitat fami-
liar es troba en una de les situacions 
de risc d’exclusió residencial. En el cas 
que es compleixin aquests requisits, 
s’han de garantir els subministraments 
bàsics i aplicar les ajudes necessàries 
establertes per tal de no generar cap 
deute a la persona o unitat familiar. 

L’article 6 de la Llei núm. 24/2015 no 
conté cap procediment per executar la 
suspensió del subministrament, ni tan 
sols un tràmit d’aquest procediment 
(com podria ser considerat l’informe 
previ dels serveis socials), ni podria 

contenir-lo (perquè seria inconstituci-
onal). La finalitat de l’article 6 de la Llei 
núm. 24/2015 no és la regulació d’un 
procediment per a la imposició de la 
prohibició de la interrupció del submi-
nistrament. Aquest és l’objecte de l’ar-
ticle 252-4 del Codi de consum (apar-
tats 6 a 9, que van ser parcialment de-
clarats inconstitucionals en 2016, pel 
Tribunal Constitucional).

Dues raons principals avalen aquesta 
postura. En primer lloc, en cap punt de 
la Llei núm. 24/2015 (ni tan sols en el 
preàmbul) s’esmenten les directives 
europees de 2009, on es parla de la 
possibilitat de suspendre la interrup-
ció del subministrament. No obstant 
això, tant el Decret llei 6/2013 com la 
Llei núm. 20/2014 (en els seus respec-
tius Preàmbuls) afirmen expressament 
que tracten de donar compliment a 
les previsions d’aquestes directives. 
El preàmbul de la Llei núm. 24/2015 
esmenta el Pacte Internacional de 
Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(PIDESC), la Constitució espanyola i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya36, 
però no esmenta cap norma euro-
pea. L’autor de la Llei núm. 24/2015 és 
conscient que si fos admissible que 
una norma catalana contingués un 
procediment específic per prohibir la 
interrupció del subministrament a al-
guns clients (inclòs l’informe), tal nor-
ma seria el Codi de consum. L’última 
frase del preàmbul de la Llei núm. 
24/2015 ho diu expressament: “Els 
articles 251 i 252 del Codi de consum 
emparen també aquests drets amb re-
lació als subministraments bàsics”.

En segon lloc, la Llei núm. 24/2015 va 
ser aprovada el 29 de juliol de 2015, 
vuit mesos abans que la Sentència del 
Tribunal Constitucional núm. 62/2016 
establís que la regulació del procedi-
ment per a la interrupció del submi-
nistrament correspon exclusivament 
a l’Estat i declarés que l’apartat 7 i el 
paràgraf segon de l’apartat 6 de l’ar-
ticle 252-4 (del Codi de consum) són 
inconstitucionals. Aquesta cronologia 

33 El paràgraf segon de l’apartat 6 i l’apartat 
7 van ser declarats inconstitucionals per l’STC 
núm. 62/2016, de 17 de març; per aquesta 
raó, els he transcrit en lletra cursiva. Sobre 
l’arbitratge i els consumidors vulnerables, 
vegeu M. MARTÍNEZ, M. (2016), «Contratación 
asimétrica de gas y electricidad con 
consumidores vulnerables: el bono social 

(aportación al debate desde la experiencia 
en instituciones arbitrales de consumo)», a C. 
HORNERO MÉNDEZ, M. ESPEJO LERDO DE 
TEJADA, F. OLIVA BLÁZQUEZ, i J. P. MURGA 
FERNÁNDEZ, Derecho de contratos: nuevos 
escenarios y nuevas propuestas, Cizur Menor: 
Aranzadi, 383-400.

34 A. I. MENDOZA LOSANA (2015), «Los 
derechos del consumidor (catalán) en 
situación de pobreza energética, más ruido 
que nueces», a Revista CESCO de Derecho del 
Consumo, 13, pàgs. 62-78.

35  BOE núm. 216, de 9 de setembre de 
2015. Hi ha un recurs d’inconstitucionalitat 
(núm. 2501-2016), interposat pel president 
del Govern espanyol, contra els articles 2 
(apartat 2), 3, 4, 5 (apartats 1, 2, 3, 4 i 9) i 7, la 
disposició addicional, la disposició transitòria 
segona (apartats 1 i 2 pel que fa a l’aplicació 

de l’article 7) i la disposició final tercera de la 
Llei del Parlament de Catalunya 24/2015, de 
29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica; aquests preceptes 
segueixen en suspens (BOE núm. 134, de 3 de 
juny de 2016 i núm. 238, d’1 d’octubre de 206.

36  Llei orgànica núm. 6/2006, de 19 de 
juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya: BOE núm. 172, de 20 de juliol de 
2006.
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posa de manifest que l’article 6 de la 
Llei núm. 24/2015 no va venir a des-
plaçar ni a esmenar el que estableix 
l’article 252-4 del Codi de Consum. La 
Llei núm. 24/2015 es va aprovar abans 
que la part del Codi de consum rela-
tiva al procediment de tall per impa-
gament fos declarada inconstitucio-
nal. No tindria sentit que el legislador 
català dissenyés entre 2013 i 2014 un 
procediment per impedir la interrup-
ció del subministrament a determinats 
clients vulnerables (un procediment 
que després va ser declarat inconsti-
tucional) i que una altra llei catalana, 
uns mesos després, al juliol de 2015, 
vingués a alterar aquest procediment 
o reiterar-lo.

La finalitat de l’article 6 de la Llei núm. 
24/2015 (i també de l’informe al qual 
fa referència l’apartat 4) és identificar 
les persones que, per trobar-se en risc 
d’exclusió residencial, necessiten aju-
da per fer front a les factures. Aquesta 
ajuda provindrà de les administracions 
públiques (apartat 1 de l’art. 6) o de les 
empreses que subscriguin un acord, 
bé en forma d’ajuts a fons perdut, bé en 
forma de descomptes “molt notables” 
(apartat 3 de l’art. 6) . Aquesta finali-
tat podria encaixar en unes legítimes 
mesures assistencials de Catalunya. El 
que no és admissible és que Catalunya 
disposi d’un procediment propi per al 
tall del subministrament, que imposi 
la prohibició de tall en alguns casos, 
encara que hi hagi impagament. En 
aquest sentit, l’STC 62/2016 ha dit 
que l’establiment per part del Codi de 
consum català de la prohibició de des-
connexió del subministrament elèctric 
o de gas, en nom de la protecció del 
consumidor vulnerable, aplicable a les 
persones en situació de vulnerabilitat 
econòmica i a determinades unitats 
familiars, així com la imposició d’un 
deure d’ajornament o fraccionament 
del deute pendent amb l’empresa 
subministradora, contravé la regulació 
bàsica que s’estableix a l’LSE. Aquest 
incompliment resulta d’imposar a les 
empreses comercialitzadores el sub-

ministrament d’electricitat tot i l’impa-
gament del subministrament, establint 
la prohibició de desconnexió de ma-
nera incompatible amb les previsions 
bàsiques estatals, que han optat per 
un disseny de protecció del consumi-
dor vulnerable a través de la bonifica-
ció del preu del subministrament. I, a 
continuació, afegeix l’STS 62/2016 el 
següent: “Cap objecció podria efectu-
ar al desenvolupament per part del le-
gislador català de mesures assistenci-
als consistents en prestacions econò-
miques tendents a evitar la interrupció 
del subministrament d’electricitat i gas 
als consumidors vulnerables que re-
bin un avís d’interrupció d’acord amb 
l’art. 166.1 a) de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya”37.

L’apartat 1 de l’article 6 de la Llei núm. 
24/2015 estableix que les administra-
cions públiques han de garantir el dret 
d’accés als subministraments bàsics 
d’aigua, gas i electricitat a les persones 
amb risc d’exclusió social. L’apartat 2 
insta que s’estableixi un protocol obli-
gat de comunicació als serveis socials 
i d’intervenció d’aquests serveis prèvi-
ament a la concessió de les ajudes ne-
cessàries per evitar els talls de submi-
nistrament, en cas d’impagament per 
manca de recursos econòmics.

A l’apartat 2 de l’article 6, la llei diu 
que cal comunicar-ho als serveis so-
cials (segons estableixi el protocol) per 
evitar els talls de subministrament per 
causa d’impagament. Es tracta d’una 
concreció d’un principi que la llei ano-
mena de precaució. No diu la llei que 
no es pugui tallar el subministrament, 
encara que algú no pagui les factures 
(com estableix l’LSE). L’apartat 2 de 
l’article 6 de la llei vol que hi hagi una 
comunicació als serveis socials per-
què el tall es pugui evitar, no perquè 
estigui prohibit. Si això es relaciona 
amb els apartats 1 i 3 del mateix article 
6, s’arriba a la conclusió que si algú no 
paga el deute de l’usuari amb l’empre-
sa (l’Administració pública o l’empresa 
mateixa), llavors res no impedeix que 

es pugui produir el tall, tal com esta-
bleix l’LSE.

L’apartat 3 es refereix als acords (o 
convenis) amb empreses de submi-
nistrament (aigua, electricitat i gas) per 
garantir que ajudin a fons perdut a les 
famílies en risc d’exclusió residencial 
o que els apliquin descomptes molt 
notables. Crida l’atenció que s’empri 
en la Llei núm. 24/2015 la forma im-
perativa: “Les administracions públi-
ques han d’establir els acords o con-
venis”. Crida l’atenció perquè tot acord 
o conveni requereix la confluència de 
dues voluntats i, per tant, l’establiment 
d’aquests acords depèn també de 
les empreses implicades. L’apartat 4 
de l’article 6 diu que “quan l’empresa 
subministradora hagi de realitzar un 
tall de subministrament ha de sol·licitar 
prèviament un informe als serveis so-
cials municipals per determinar si la 
persona o la unitat familiar es troba en 
una de les situacions de risc d’exclu-
sió residencial”. Si la persona està en 
aquesta situació, el precepte estableix 
que les administracions públiques 
han de garantir els subministraments 
bàsics (remet a l’apartat 1 de l’art. 6) i 
s’han d’aplicar les ajudes necessàries 
perquè no es generi deute (apartat 4). 
En cap lloc es diu de manera explícita 
que quedi prohibit el tall del subminis-
trament per impagament, ni tampoc 
s’estableix que no es pugui tallar sen-
se l’informe previ.

L’article 6 de la Llei núm. 24/2015 ha 
de ser interpretat a la llum de l’STC 
núm. 62/2016, de 17 de març. El fet 
que el Govern espanyol hagi deixat 
fora del seu recurs d’inconstituciona-
litat davant de la Llei núm. 24/2015 el 
seu article 6 no vol dir que el precep-
te pugui ser interpretat en contra de 
la Constitució, tal com s’ha fet a l’STC 
núm. 62/2016 en termes clars. Doncs 
bé, l’article 6 no diu que es pugui pro-
hibir a una empresa de subministra-
ment d’electricitat que talli el submi-
nistrament a qui incorri en algun dels 
supòsits que, de conformitat amb la 

legislació estatal, han de conduir a la 
interrupció del subministrament.

Resulta d’especial rellevància desfer 
l’equívoc d’identificar, assimilar o equi-
parar els possibles efectes de l’ab-
sència de l’informe previ de l’article 6, 
apartat 4, de la Llei núm. 24/2015, amb 
els efectes de l’absència de l’informe 
a qual es referia l’apartat 6, paràgraf 
2n, de l’article 252-2 del Codi de con-
sum de Catalunya. Aquest paràgraf 
va ser declarat inconstitucional. Cal 
recordar que l’article 252-4, apartat 6, 
paràgraf 1r, insta les persones en situ-
ació de vulnerabilitat que demanin un 
informe als serveis socials en rebre un 
avís d’interrupció del subministrament 
d’electricitat o gas en el termini de deu 
dies. El paràgraf segon (que va ser de-
clarat inconstitucional per la STC núm. 
62/2016) deia el següent: 

“En el cas que no s’hagi presentat l’in-
forme dels serveis socials bàsics, sinó 
únicament la seva sol·licitud, l’empre-
sa subministradora suspendrà la inter-
rupció del subministrament fins que 
s’aporti, o transcorrin dos mesos des 
que se li va comunicar que s’havia sol-
licitat”.

El TC va considerar que aquesta pre-
visió s’apartava del procediment de 
tall del subministrament regulat en les 
lleis bàsiques estatals d’hidrocarburs i 
d’electricitat, i va declarar que era in-
constitucional. Doncs bé, en relació 
amb l’article 6 de la Llei núm. 24/2015, 
és important fer dues afirmacions: a) el 
precepte no diu que no es pugui ta-
llar el subministrament si no existeix 
aquest informe previ, b) ni ho podria 
dir, perquè resultaria inconstitucional, 
a la llum de l’STC núm. 62/2016, de 17 
de març.

En el seu dictamen de 21 d’abril de 
2016, el Consell d’Estat diu que l’article 
6, apartat 4, de la Llei núm. 24/2015 no 

és inconstitucional si s’interpreta que 
l’informe no té la finalitat d’impedir el 
tall de subministrament, sinó la d’evi-
tar-lo mitjançant l’atorgament d’ajuts a 
les persones 38.

L’encapçalament de l’article 5 de la 
Llei núm. 9/2016, de 3 de novembre, 
de reducció de la pobresa energètica 
d’Aragó39� diu el següent: “Procediment 
per evitar la suspensió del subminis-
trament o procedir al seu restabli-
ment”. L’autor de la llei és conscient 
que no pot establir un procediment 
per procedir al tall (això és compe-
tència de l’Estat), sinó només per evi-
tar-lo40. La llei contempla ajudes a de-
terminades persones perquè puguin 
pagar les seves factures energètiques. 
Quan una empresa estigui a punt de 
tallar el subministrament, l’usuari ha 
de comunicar aquesta circumstàn-
cia als serveis socials competents. 
És llavors quan l’apartat 3 d’aquest 
article 5 estableix el següent: “Amb 
l’objectiu d’assegurar l’eficàcia de les 
mesures de protecció social que es-
tableix aquesta Llei, amb acreditació 
de persona o unitat de convivència en 
situació de vulnerabilitat o d’especial 
vulnerabilitat o trobant-se en trami-
tació, l’empresa subministradora no 
procedirà a la suspensió del submi-
nistrament mentre es gestiona la con-
cessió de la prestació econòmica que 
correspongui destinada al pagament 
de la factura del consum energètic”. 
Es tracta d’una previsió amb un abast 
semblant o idèntic al del paràgraf se-
gon de l’apartat 6 de l’article 252-4 del 
Codi de consum de Catalunya. En el 
cas català, mentre es tramitava l’infor-
me, no es podia tallar el subministra-
ment (paràgraf segon de l’apartat 6 de 
l’art. 252-4 del Codi de consum català: 
paràgraf declarat inconstitucional); en 
el cas aragonès (art. 5.3 de la Llei núm. 
9/2016), no es pot tallar mentre es tra-
mita la concessió de la prestació eco-

nòmica. Amb independència del judici 
de constitucionalitat que mereixi la 
llei aragonesa, l’important és destacar 
que a diferència d’aquestes dues nor-
mes (que parlen expressament que no 
es pot tallar), l’article 6 de la Llei núm. 
24/2015 no diu que no es pugui tallar 
si no s’ha sol·licitat l’informe.41.

2.5. En particular, el protocol i la seva 
anul·lació judicial :

L’apartat 2 de l’article 6 de la Llei núm. 
24/2015 insta que s’estableixi un pro-
tocol obligat de comunicació als ser-
veis socials i d’intervenció d’aquests 
serveis prèviament a la concessió de 
les ajudes necessàries per evitar els 
talls de subministrament en cas d’im-
pagament per manca de recursos 
econòmics de les famílies afectades. 
Segons el precepte, aquest protocol 
és una manifestació del principi de 
precaució, és a dir, que la seva finalitat 
és evitar que els consumidors arribin a 
estar en situació d’impagament. 

De conformitat amb l’article 131 de la 
Llei núm. 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú42�, 
aquest protocol (quan s’aprovi) serà 
d’obligat compliment per dues vies al-
ternatives: a) perquè s’aprova com una 
disposició administrativa de caràcter 
general (com a norma reglamentària) 
o b) perquè l’Administració pública i 
les empreses implicades acorden que 
el protocol els serà d’aplicació (només 
a les empreses que arribin a aquest 
acord amb l’Administració Pública, lò-
gicament).

Els apartats 2 i 4 de l’article 6 de la Llei 
núm. 24/2015 estan íntimament lligats 
entre si. L’apartat 2 parla del protocol 
(com a manifestació del principi de 
precaució) i l’apartat 4 diu que “perquè 
s’apliqui el principi de precaució esta-
blert en l’apartat 2 (...)”. En definitiva, per-
què l’informe al qual es refereix l’apartat 

37 Aquestes són les mesures que contemplen 
les normes d’altres comunitats autònomes: 
Decret llei núm. 8/2014, de 10 de juny, de me-
sures extraordinàries i urgents per a la inclusió 
social a través de l’ocupació i el foment de la 
solidaritat a Andalusia (BOJA  núm.  113, de 13 
de juny de 2014); Decret llei núm. 1/2016, de 
10 de maig, de mesures extraordinàries contra 

l’exclusió social, del Govern extremeny (BOE 
núm. 146, de 17 de juny de 2016); Decret llei 
núm. 1/2016, de 10 de maig, de mesures ex-
traordinàries contra l’exclusió social, de la co-
munitat autònoma d’Extremadura (BOE núm. 
146, de 17 de juny de 206); Llei núm. 10/2016, 
d’1 de desembre, de mesures d’emergència 
en relació amb les prestacions econòmiques 

del sistema públic de serveis socials i amb 
l’accés a l’habitatge a la comunitat autònoma 
d’Aragó (BOE núm. 14, de 17 de gener de 2017 
); i Llei núm. 3/2017, de 3 de febrer, per pal·liar i 
reduir la pobresa energètica (electricitat, aigua 
i gas) a la Comunitat Valenciana (BOE núm. 56, 
de 7 de març de 2017).

38 Dictamen núm. 149/2016: Recurs 
d’inconstitucionalitat en relació amb els 
articles 2 (apartats 1, 2 i 4), 3, 4, 5 (apartats 1, 2, 
3, 4, 5, 6 i 9), 6 (apartats 3, 4 i 5) i 7, la disposició 
addicional, la disposició transitòria segona 
i les disposicions finals segona, tercera i 
cinquena de la Llei de Catalunya 24/2015, de 
29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica.

 

39   BOE núm. 296, de 8 de desembre de 2016.

40 En el mateix sentit, el Reial decret llei 
núm. 3/2015, de 15 de desembre, del Govern 
d’Aragó, de mesures urgents d’emergència 
social en matèria de prestacions econòmiques 
de caràcter social, pobresa energètica i accés 
a l’habitatge (Butlletí Oficial d’Aragó). núm. 243, 
de 18 de desembre de 2015).

41  A la necessitat d’un informe previ abans 
de procedir al tall es refereix la Llei núm. 

10/2016, de 7 de juny, de reforma de la Llei 
6/2015, de 24 de març, de l’habitatge de la 
regió de Múrcia, i de la Llei 4/1996, de 14 de 
juny, de l’Estatut dels consumidors i usuaris 
de la regió de Múrcia (BOE núm. 167, de 12 de 
juliol de 2016); en el mateix sentit, la Llei núm. 
2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de 
l’habitatge de la Comunitat Valenciana (BOE 
núm. 56, de 7 de març de 2017).

42  BOE núm. 236, de 3 d’octubre de 2016.



45 44 

4 pugui ser exigible, i atès que aquest 
informe és part essencial de la comuni-
cació entre serveis socials, client i em-
presa subministradora, cal que s’aprovi, 
per l’òrgan competent i d’acord amb el 
procediment establert, el protocol al 
qual es refereix l’apartat 2.

No ho va entendre així l’Agència 
Catalana de Consum, per a la qual 
els apartats 2 i 4 de l’article 6 regulen 
dues qüestions diferents. L’Agència 
Catalana de Consum va interpretar 
que l’apartat 4 imposa l’obligació de 
sol·licitar un informe als serveis soci-
als abans que l’empresa pugui tallar 
el subministrament. No obstant això, 
l’article 6.4 de la Llei núm. 24/2015 no 
diu això o no diu exactament això. Diu 
que s’ha de sol·licitar l’informe, però no 
per establir si procedeix o no el tall del 
subministrament, sinó per determinar 
si l’afectat té opció de beneficiar-se 
de la condició de persona en risc d’ex-
clusió residencial. La interpretació de 
l’Agència Catalana de Consum no és 
correcta perquè equivocadament vin-
cula l’article 6 (apartats 2 i 4) de la Llei 
núm. 24/2015 a l’article 17 de la Llei 
núm. 20/2014, de modificació del Codi 
de consum de Catalunya, i ja sabem 
que aquesta llei, en la mesura que va 
acollir els preceptes del Decret llei de 
2013, és inconstitucional. Hi ha, així, un 
intent d’imposar a les empreses sub-
ministradores la prohibició de tallar el 
subministrament a determinats clients 
que es considerin vulnerables, però 
per camins indirectes i no explícits, 
sense cobertura normativa expressa.

Existeix un protocol de novembre de 
2015 i un altre protocol de desem-
bre, també de 2015. Suposadament, 
aquests protocols haurien de ser el 
protocol al qual es refereix l’apartat 2 
de l’article 6 de la Llei núm. 24/2015, 
però no és així. El Parlament de 
Catalunya, mitjançant Resolució apro-
vada en el Ple celebrat els dies 9 i 10 
de març de 201643, insta el Govern a 
que desenvolupi normativament la 
Llei núm. 24/2015, pel que fa a l’obli-
gatorietat de sol·licitar un informe als 
serveis socials, abans de procedir al 
tall de subministrament.

Aquest protocol (quan s’aprovi) serà 

d’obligat compliment per dues vies 
alternatives: a) perquè s’aprova i pu-
blica com una disposició administrati-
va de caràcter general (com a norma 
reglamentària) o b) perquè l’Adminis-
tració pública i les empreses implica-
des acorden que el protocol els serà 
d’aplicació (només a les empreses 
que arribin a aquest acord amb l’Admi-
nistració pública, lògicament). Aquest 
protocol té indubtablement naturalesa 
normativa, és a dir, que es tracta d’una 
disposició administrativa de caràcter 
general i, en conseqüència, de confor-
mitat amb l’article 131 de la Llei núm. 
39/2015, d’1 d’octubre, de procedi-
ment administratiu comú �, serà d’obli-
gat compliment quan es publiqui.

 Quan s’examina el contingut de tots 
dos protocols (novembre i desembre 
de 2015), s’arriba a la conclusió que 
no estan desenvolupant, en realitat, 
l’article 6 de la Llei núm. 24/2015, 
sinó que estan desenvolupant el pa-
ràgraf segon de l’apartat 6 i l’apartat 7 
de l’article 252-4 del Codi de consum. 
No obstant això, aquest paràgraf se-
gon de l’apartat 6 i l’apartat 7 van ser 
declarats inconstitucionals per l’STC 
núm. 62/2016. Cal desenvolupar l’arti-
cle 6 de la Llei núm. 24/2015, en vista 
d’aquesta sentència.

El protocol preveu l’article 6.2 de la Llei 
núm. 24/2015 és una disposició admi-
nistrativa de caràcter general i la seva 
aprovació hauria d’estar subjecta a les 
previsions de la Llei núm. 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procedi-
ment de les administracions públiques 
de Catalunya (articles 59 i seg., dins el 
títol IV, relatiu al procediment d’elabo-
ració de disposicions reglamentàries).

No obstant això, no es va complir cap 
dels tràmits previstos en aquesta llei, 
d’on s’extreu que els dos protocols 
que existeixen no tenen cap eficàcia 
jurídica i no generen cap vinculació: 
tant el protocol de novembre de 2015 
(únic disponible a la pàgina web de 
l’Agència Catalana de Consum) com el 
protocol de desembre de 2015 (no dis-
ponible en aquesta pàgina web).

En el cas dels protocols catalans, re-
latius a les previsions de la Llei núm. 

24/2015, la situació és particularment 
greu, ja que no se sap qui els ha apro-
vat, no és possible determinar per què 
un protocol està al web de l’Agència 
Catalana de Consum (novembre de 
2015), per quin altre protocol no està 
en aquesta web (desembre de 2015), 
per què hi ha dos protocols (quan en 
molts punts diuen el mateix) i quina és 
la relació entre tots dos.

Els dos protocols no tenen valor jurídic 
i d’eficàcia perquè, amb el contingut 
propi d’una disposició administrati-
va de caràcter general, no s’ha se-
guit el procediment per a l’aprovació 
d’aquest tipus de disposicions en la 
Llei núm. 26/2010. El fet que hi hagi 
dos protocols (un publicat i altre no 
publicat) amb dates tan pròximes en el 
temps (novembre i desembre de 2015) 
és il·lustratiu de l’absència de qualse-
vol rigor jurídic en la seva elaboració.

Si els protocols fossin normes regla-
mentàries eficaces (que no ho són, 
perquè no estan degudament elabo-
rades ni publicades) haurien incorre-
gut en ultra vires. L’article 6 de la Llei 
núm. 24/2015 no conté cap procedi-
ment per a procedir al tall del submi-
nistrament per impagament, però els 
protocols es van redactar com si el 
precepte del qual deriven (aquest art. 
6 de la Llei núm. 24/2015) versés so-
bre el procediment adequat per exe-
cutar-lo.

Mitjançant Sentència de 4 de desem-
bre de 2017, el Jutjat del Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona va 
declarar nul el protocol per a l’aplica-
ció de la Llei núm. 24/2015. L’Agència 
Catalana de Consum va defensar que 
no era una disposició general, sinó una 
guia per a l’aplicació de la llei. La sen-
tència afirma que és, sens dubte, una 
disposició administrativa de caràcter 
general (no és un dels protocols al 
quals es refereix l’art. 47 de la Llei núm. 
40/2015, de règim jurídic del sector 
públic). Una disposició general que no 
s’ajusta a la Llei 24/2015 ni a l’LSE. Es 
remet a l’STC núm. 62/2016, pel que 
fa a la determinació de la manca de 
competència de l’Administració ca-
talana per aprovar aquest protocol: la 
Llei núm. 24/2015 ni va establir la pro-

hibició d’interrompre el subministra-
ment a les companyies ni ho podia fer.

Mitjançant Sentència de 18 de ge-
ner de 2018 del Jutjat del Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, es 
va declarar la nul·litat de la “Instrucció 
sobre mecanismes de protecció social 
per afrontar l’emergència a l’ambit de 
la pobresa energètica” (instrucció so-
bre mecanismes de protecció social 
per fer front a l’emergència en l’àmbit 
de la pobresa energètica) aprovada el 
21 de juliol de 2016 per l’alcaldessa de 
l’Ajuntament de Barcelona, perquè no 
tenim competències per aprovar una 
disposició general amb aquest contin-
gut.

2.6. El concurs per al 
subministrament elèctric en els 
ajuntaments de Barcelona i València:

A instàncies de dues empreses 
energètiques, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic va anul·lar 
el concurs municipal per a l’enllume-
nat públic i el subministrament d’elec-
tricitat a l’Ajuntament, doncs la clàusu-
la relacionada amb la pobresa energè-
tica que incorporava no s’ajustava a la 
legalitat. En la Resolució d’1 de març 
de 2017, el Tribunal reconeix que resul-
ten “lloables i encomiables” les “bones 
intencions del’Ajuntament” per a reduir 
la pobresa energètica, però “les seves 
decisions estan subjectes a l’aplicació 
de la legalitat sense cap altre condici-
onant com a garantia de l’Estat de dret 
i en nom de garantir la necessària se-
guretat jurídica”45. El Tribunal va enten-
dre que una clàusula d’aquest tipus ha 
d’estar ben definida, mentre que en 
aquest cas “no aporta les obligacions 
aexecutar pel contractista d’una ma-
nera clara i inequívoca”. D’aquesta ma-
nera, el Tribunal va considerar que les 
companyies que optaven al concurs 
“no coneixen les seves obligacions”, ja 
que no s’havia signat el corresponent 
conveni en matèria de pobresa ener-
gètica amb l’Ajuntament de Barcelona. 
El Tribunal va considerar també que 
l’Ajuntament no havia fixat un preu 
a la part del contracte relacionada 
amb la pobresa energètica, pel que 
no podia considerar-se un contracte 
públic. La clàusula social inclosa en 
el plec de condicions resulta aixícon-
trària al TRLCSP. Una de les empreses 
al·legava que resultava discriminatori 
obligar a assumir a algunes companyi-

es determinats compromisos respecte 
als clients en situació de vulnerabili-
tat quan les petites comercialitzado-
resd’ electricitat que s’han presentat 
al concurs, en operar en el mercat 
lliure, no tenen aquestes exigències.

Mitjançant Resolució de 17 de novem-
bre de 2017 del Tribunal Administratiu 
central de recursos contractuals, es 
van anul·lar algunes clàusules del 
plec rector “Acord marc per al sub-
ministrament d’energia elèctrica en 
baixa i alta tensió de l’Excel·lentíssim 
Ajuntament de València, la Fundació 
Esportiva Municipal i la Universitat 
Popular de l’Ajuntament de València 
considerant l’atenció i reducció de la 
pobresa energètica en el Municipi de 
València”. Concretament es va anul·lar 
una que deia això: “Els preus en cap 
cas podran superar els preus esta-
blerts als d’altres acords marc subs-
crits per l’adjudicatària amb altres ad-
ministracions públiques i que aquest 
Ajuntament tingui opció d’adhesió”. 
El Tribunal va entendre que afegir un 
límit inferior al que resulta del pres-
supost de licitació distorsiona la na-
turalesa del procediment de licitació. 
Aquesta clàusula afecta de manera 
contrària a la llibertat d’empresa cons-
titucionalment reconeguda a l’article 
38 de la Constitució. També anul·la el 
Tribunal una clàusula que obligava 
a l’adjudicatària a negociar convenis 
sobre matèries com la millora dels hà-
bits de consum, l’eliminació de talls de 
subministrament en període hivernal 
o la contribució a l’estalvi energètic i 
a la implantació i el desenvolupament 
de mesures de microeficiencia per 
afrontar l’emergència en l’àmbit de la 
pobresa energètica. El Tribunal con-
sidera que cap norma, tampoc la Llei 
núm. 3/2017, de 3 de febrer, per pal·liar 
i reduir la pobresa energètica  -elec-
tricitat, aigua i gas- a la Comunitat 
Valenciana autoritza a incloure en els 
contractes una clàusula de tal natura-
lesa. Aquesta llei no legitima que s’im-
posi com a obligació de l’adjudicatari 
d’un contracte l’obligació de negoci-
ar. Es tracta, així, d’un pacte contrari 
a l’ordenament jurídic. Finalment, el 
Tribunal anul·la una clàusula que im-
posava a l’adjudicatària l’obligació de 
sol·licitar un informe als serveis socials 
municipals per determinar si es tracta 
d’una llar en situació de vulnerabilitat 
social o pobresa energètica. El Tribunal 
no entra a estudiar si això és o no com-

petència de l’Ajuntament de València, 
però considera que la clàusula no té 
relació amb l’objecte del contracte (el 
subministrament d’energia elèctrica a 
l’Ajuntament de València). Afecta les 
relacions de l’empresa adjudicatària 
amb qualsevol client que tingui a la 
ciutat de València. Afirma que es tracta 
d’una desviació de poder.

VI. CONCLUSIONS

La defensa dels consumidors d’elec-
tricitat és una part integrant dels es-
forços per construir un Mercat Interior 
de l’Electricitat (MIE) a la Unió Europea. 
El Mercat Interior de l’Electricitat no 
consisteix només en l’eliminació de 
barreres a la lliure competència entre 
empreses elèctriques, sinó que incor-
pora preocupacions pròpies del servei 
públic, com la protecció dels consu-
midors vulnerables.

El legislador espanyol va optar (primer 
el 2009, després el 2013 i definitiva-
ment a la fi de 2016) pel disseny d’un 
bo a favor de determinats consumidors 
que cobreix la diferència entre la tari-
fa d’últim recurs i el preu que paguen 
ordinàriament els petits consumidors 
(l’anomenat  preu voluntari per al petit 
consumidor). El més rellevant és que el 
bo social ha de ser finançat per les em-
preses elèctriques. El bo social és una 
obligació de servei públic que pesa so-
bre les empreses de comercialització 
elèctrica. Tot i que es tracta d’un bo so-
cial, el seu finançament va a càrrec de 
les empreses elèctriques. Aquest bo no 
hauria de ser anomenat bo social, sinó 
bo elèctric. Si el bo fos veritablement 
social, el seu finançament hauria d’anar 
a càrrec dels pressupostos d’aquelles 
administracions públiques amb com-
petències en la protecció (social) dels 
clients vulnerables. L’autor del vigent 
bo social explica que ha pretès impedir 
que el seu finançament es traslladi als 
preus d’electricitat, per així evitar que, 
alhora que es beneficia els clients vul-
nerables mitjançant el bo, se’ls perju-
diqui mitjançant un augment del preu 
per la necessitat de finançar tal bo. Per 
aquesta raó, es va decidir no fer recau-
re el finançament del bo sobre les em-
preses de xarxa (transport i electricitat): 
d’aquesta manera, el finançament del 
bo no es converteix en un cost del sis-
tema i no hi haurà la temptació de tras-
lladar-lo als peatges.

43  Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
de 16 de març de 2016).

44  BOE núm. 236, de 3 d’octubre de 2016. 45  Resolució núm. 44/2017, d’1 de març, a 
http://tribunaldecontractes.gencat.cat/
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Fins aquí, l’argument (en síntesi) de 
l’autor del nou sistema de bo social. 
No obstant això, tot i que la solució 
arbitrada (obligació imposada sobre 
els comercialitzadors) evités efecti-
vament que el Govern traslladi l’im-
port del bo social als peatges, no hi 
ha garantia que, d’una manera o al-
tra, de manera directa o indirecta, el 
bo social que pesa sobre les comer-
cialitzadores acabi sent traslladat als 
consumidors. Com es denuncia de 
manera generalitzada, l’estructura del 
preu que paguen els clients espanyols 
d’electricitat no té la transparència 
necessària, doncs pocs components 
d’aquest preu són referibles al cost de 
l’electricitat mateixa. Aquesta situació 
no contribueix satisfactòriament a la 
creació de competència mitjançant 
l’enviament dels senyals adequades 
al consumidor. En aquest context, el fi-
nançament del bo social, en la mesura 
que es fa recaure sobre un dels sub-
jectes del sistema elèctric (les empre-
ses comercialitzadores), és una font 
addicional de distorsió del sistema. 
Les circumstàncies que converteixen 
un consumidor en vulnerable no tenen 
relació amb el sistema elèctric, sinó 
que en són alienes (com, per exemple, 
la situació de viduïtat). Sent això així, 
perquè una realitat aliena al sistema 
no acabi perjudicant el sector en el 
seu conjunt, semblaria que una mane-
ra més justa i equitativa de finançar el 
bo seria el seu finançament amb càr-
rec als pressupostos. Llavors el bo es-
devindria veritablement social i hauria 
de ser suportat per les administracions 
públiques amb competències (i les 
corresponents obligacions) en matèria 
de política social, com la defensa de 
consumidors i usuaris. Consideracions 
semblants a les anteriors s’han de fer a 
propòsit del finançament dels impaga-
ments d’aquells consumidors vulnera-
bles severs, que tenen ara la conside-
ració de subministraments essencials 
des de la reforma de 2016.

Si bé l’obligació de subvenir a la ne-
cessitat de qui no pot pagar la seva 
factura elèctrica satisfà un principi 
elemental de justícia material, és im-
portant que la manera d’acabar amb 
aquest problema es faci sense minva 
de dos pilars de la convivència, jurídi-
cament salvaguardada. En primer lloc, 
que els contractes (com els contractes 
de subministrament d’electricitat) han 
de complir-se en els seus termes, sen-

se que sigui admissible que l’ordena-
ment debiliti la protecció que es me-
reixen. En segon lloc, que no s’ha de fer 
recaure sobre una part del sistema (ja 
siguin les empreses elèctriques o els 
consumidors d’electricitat) la solució 
a problemes generats i pertanyents a 
l’exterior d’aquest sistema (alienes al 
sistema elèctric són les circumstànci-
es que converteixen a un consumidor 
en consumidor vulnerable).

La protecció del consumidor elèctric 
constitueix pròpiament una compe-
tència referible al règim jurídic bàsic 
de l’energia, com la jurisprudència 
constitucional s’ha ocupat de reiterar 
en diverses ocasions. La configuració 
de la protecció del consumidor vulne-
rable per la via de l’ajuda social, més 
enllà del vigent bo elèctric, amplia les 
possibilitats d’actuació de les comuni-
tats autònomes.

El Reial decret núm. 897/2017 apor-
ta claredat en alguns aspectes, per 
exemple, en la determinació de qui 
són clients vulnerables. No obstant 
això, són nombrosos els punts que 
romanen foscos. Alguns aspectes 
que a l’LSE semblaven estar clars 
són enfosquits pel Reial decret núm. 
987/2017. En concret, el Reial decret 
núm. 897/2017 introdueix una distinció 
dins dels consumidors vulnerables se-
vers inexistent a l’LSE: els vulnerables 
severs a seques i els vulnerables se-
vers en risc d’exclusió social (els quals 
no constitueixen una subcategoria 
només per l’existència d’aquest risc, 
sinó perquè la seva factura està sent 
pagada, a almenys en el 50%, per al-
guna administració pública). El que es 
percep en aquest Reial decret núm. 
897/2017 (i es trasllueix, una mica, en 
el Reial decret llei núm. 7/2016) és 
que el legislador tracta de compel·lir 
a les administracions autonòmiques 
i locals a que paguin la factura elèc-
trica (almenys parcialment) d’aquells 
consumidors vulnerables severs. En 
altres paraules, tot i que semblava que 
el Reial decret llei núm. 7/2016 crea-
va, per primera vegada, un subminis-
trament essencial a favor de consu-
midors/persones físiques als quals, 
per la seva condició d’essencials, no 
se’ls podria tallar el subministrament, 
en realitat aquesta nova categoria de 
subministrament essencial és un ins-
trument de coerció imposat sobre les 
administracions amb competències 

en assumptes socials. Si aquestes ad-
ministracions (autonòmiques i locals) 
no es fan càrrec, almenys, de  la meitat 
de la factura, llavors l’empresa comer-
cialitzadora podrà tallar-los el submi-
nistrament.
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1. PLANTEJAMENT

L’amable invitació de la Universitat de 
Barcelona, en concret de l’Institut de 
Recerca TransJus de la seva Facultat 
de Dret, i de la Federació de Munici-
pis de Catalunya de fer una intervenció 
en la jornada que han organitzat sobre 
pobresa energètica m’ha donat ocasió 
de tornar a pensar sobre una temàtica 
en relació amb la qual havia escrit fa 
algun temps. A més, m’ha permès fer-
ho després que el desembre de 2016 
s’haguessin introduït canvis impor-
tants en la regulació de la suspensió 
de subministrament i el bo social que 
fa la Llei 24/2013, de 26 de desembre, 
del sector elèctric,1 i que l’octubre de 
2017 s’aprovés el desplegament regla-
mentari que permet aplicar-los.

Per gentilesa dels organitzadors, puc 
revisar el que havia escrit per a la dita 
jornada, celebrada a l’Aula Magna de 
la Facultat de Dret on vaig estudiar, i he 
escoltat el molt i molt interessant que 
hi van dir els ponents i els participants, 
un cop va finalitzar, la qual cosa m’ha 
obligat a tractar amb més intensitat 
d’algunes coses que el meu text inicial 
mencionava superficialment; en parti-
cular, la relació entre la Llei del sector 
elèctric i el seu desplegament i la Llei 
de Catalunya 24/2015, de 29 de juli-
ol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica (en endavant, 
Llei de pobresa energètica).2

El títol d’aquesta contribució, “Pobresa 
energètica: una regulació controverti-
da”, és el de l’encàrrec que vaig rebre. 
Com es pot veure en les línies que se-
guiran, l’he desenvolupat focalitzat en 
una regulació concreta, la relativa a 
l’energia elèctrica.3

Em sembla que utilitzar una regulació 
determinada com a norma de contrast 
del que es fa i del que es podria fer és 
la forma més clarificadora d’intentar 

esbrinar en què i per què la regulació 
és controvertida. He triat la que tracta 
del subministrament elèctric perquè 
és la que conec millor, la més deta-
llada i la que, em sembla, més preo-
cupació ciutadana ha suscitat per raó 
del nombre de persones afectades 
per suspensions en el seu subminis-
trament.

Intentaré anar apuntant conclusi-
ons que, tot i que procuraré justificar, 
s’haurien de prendre tal com deia en el 
segle XVI aquella dona extraordinària, 
monja carmelita, doctora de l’Esglé-
sia i santa, Teresa de Jesús, que insis-
tia que les seves afirmacions es feien 
des del “Me parece” tot sotmetent-se 
a d’altres de més autoritzades i millor 
fonamentades. 

2. ENERGÈTICA, ADJECTIU DEL SUBS-
TANTIU POBRESA O SITUACIÓ AMB 
SUBSTANTIVITAT PRÒPIA 

Delimitar l’espai sobre el qual s’hauria 
de projectar l’instrumental jurídic a fi 
de combatre aquesta vulneració del 
dret de tota persona a una vida digna, 
definir concretament què sigui pobre-
sa energètica, quins són els indicadors 
que permeten afirmar que s’hi dona, 
és la primera qüestió controvertida si 
examinem la regulació espanyola en 
relació amb el subministrament elèc-
tric;4 però, en canvi, quan hom la pateix 
o la veu, en el cas extrem amb l’absèn-
cia de subministrament, la identifica 
ràpidament. 

No ens equivocarem, però, si diem 
que la pobresa energètica és la situ-
ació fàctica consistent en la incapaci-
tat d’una llar de satisfer una quantitat 
mínima de serveis d’energia, siguin 
aquests d’aigua, d’electricitat, de gas 
o d’altres. Tampoc no errarem afir-
mant que aquesta situació, clarament, 
qüestiona el dret de tota persona a un 

nivell de vida adequat, que inclou el 
d’un habitatge que ho sigui, que està 
reconegut en el Pacte internacional de 
drets econòmics, socials i culturals, de 
19 de desembre de 1966.5

L’exposició de motius del Reial decret 
897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es 
regula la figura del consumidor vulne-
rable, el bo social i altres mesures de 
protecció per als consumidors domès-
tics d’energia elèctrica (en endavant, 
Reial decret),6 assenyala que els indi-
cadors per a mesurar la pobresa ener-
gètica són el percentatge de població 
que té endarreriments en el pagament 
dels seus subministraments energè-
tics, i que no pot mantenir el seu ha-
bitatge a una temperatura adequada.

Prèviament, la Llei de pobresa ener-
gètica, fruit d’una iniciativa legislativa 
popular, s’hi referia com “la dificultat 
per afrontar les factures dels submi-
nistraments bàsics d’electricitat, gas i 
aigua”.

Tampoc no tenim una definició harmo-
nitzada a escala europea; però, sigui 
quina sigui la definició, sí que hi ha una 
coincidència considerable a identificar 
quatre categories de causes: les con-
dicions de mercat, les circumstàncies 
individuals, les condicions de l’habitat-
ge i el medi ambient natural i social.7

La delimitació de les causes dona pis-
tes, com veurem més endavant, per a 
les possibles mesures per a afrontar-la. 
El desenvolupament que seguiré in-
tenta projectar una mirada des dels 
processos de liberalització i la compe-
tència en els mercats. Des d’aquesta 
perspectiva, i seguint una seqüència 
que trobem a la Llei del sector elèctric, 
tractaré successivament de:

— la definició de consumidor vulnera-
ble i els requisits que ha de complir i 
acreditar;

— el procediment per a sol·licitar el bo 
social i el seu reconeixement;

— el mecanisme de finançament;

— les condicions en què es pot sus-
pendre el subministrament i els supò-
sits en els quals no es pot suspendre.

2.1 UNA MIRADA DES DELS PROCES-
SOS DE LIBERALITZACIÓ I LA COMPE-
TÈNCIA EN ELS MERCATS

La Directiva europea 2009/72/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 13 
de juliol de 2009, sobre normes comu-
nes per al mercat interior de l’electri-
citat (a partir d’ara, la Directiva),8 mana 
als estats membres protegir els con-
sumidors vulnerables. 

El primer que cal dir és que l’Estat es-
panyol ha estat lent a complir aquest 
mandat.

Entre les mesures avui permeses per 
la Directiva, hi trobem el fet de fixar 
preus que difereixin dels aplicats en 
condicions normals d’explotació co-
mercial. Així, s’hi admeten descomp-
tes com els que articula el bo social. 
Ja avanço que em sembla que el seu 
finançament s’ha d’imputar al sistema 
fiscal quan la causa de la vulnerabilitat 
econòmica depengui de condicions 
individuals. En canvi, quan la vulnera-
bilitat derivi de condicions del mercat 
elèctric, entenc que pot carregar-se a 
les empreses elèctriques a través de 
la imposició d’obligacions de servei 
públic. Així, un grau de competència 
millorable pot justificar aquesta impo-
sició.

La qüestió a respondre, per tant, és si 
l’expressió pobresa energètica és, me-
rament, resultat d’adjectivar el subs-
tantiu pobresa o una situació amb 
substantivitat pròpia vinculada al sec-
tor elèctric. La resposta no ens la dona 
la definició legal esmentada: “La difi-
cultat per a afrontar les factures dels 
subministraments bàsics d’electricitat, 

gas i aigua”; però potser sí les seves 
causes.

Hem dit que les condicions de mer-
cat, les circumstàncies individuals, 
les condicions de l’habitatge i el medi 
ambient natural i social són les quatre 
categories de causes. Ara, ens fixem 
en les dues primeres: derivades del 
mercat i de circumstàncies individuals. 
Si el preu de l’energia és alt, en rela-
ció amb el poder adquisitiu dels sala-
ris mitjans, és una condició de mercat; 
si el preu és baix, és assequible, però 
algú no té prou ingressos per a pa-
gar-lo, som davant d’una circumstàn-
cia individual.

Un cop arribats a aquest punt, té sentit 
recordar els canvis experimentats, en 
els darrers vint anys aproximadament, 
en la prestació dels serveis energètics, 
que són essencials per a la comunitat 
i per a les persones que la integren. En 
fer-ho, cal mirar cap a la Unió Europea.

2.1.1. La liberalització dels mercats al 
servei de la provisió fiable d’energia 
i a preus assequibles. Les obligacions 
de servei públic quan els mercats sols 
no hi arriben

La consecució del mercat interior eu-
ropeu, objectiu fundacional de la Co-
munitat Europea, en el sector elèctric 
ha evolucionat mitjançant tres pa-
quets de regulació encapçalats per les 
directives 96/92/CE,9 2003/54/CE10 i 
2009/72/CE que han donat lloc a tres 
etapes: fundacional, de desenvolupa-
ment i de consolidació.

A finals de 2016, la Comissió va posar 
damunt la taula dels colegisladors 
comunitaris, el Consell i el Parlament, 
vuit propostes de modificació normati-
va, directives i reglaments, sota el títol 
“Energia neta per a tots els europeus”, 
que durant algun temps es va conèi-
xer per paquet d’hivern, per la data de 
presentació.11 Entre aquestes propos-
tes, la d’una nova directiva del mercat 
interior d’electricitat.12

Els conjunts de regulació impulsats 
per les institucions europees han ar-
ticulat els processos de liberalització 
amb l’objectiu d’assolir mercats com-
petitius, a voltes introduint compe-
tència en els mercats preexistents, a 
voltes, directament, creant-los. El me-
canisme ha consistit a suprimir els mo-
nopolis públics i debilitar les posicions 
de domini heretades d’aquests, sota 
l’afirmació reiterada, i no qüestionada, 
que la competència permetria una mi-
llor provisió de serveis, tant en qualitat 
com en preu. 

Igual que en altres serveis que es pres-
ten mitjançant xarxes, com ara la tele-
fonia, i que responen a la lògica dels 
anomenats monopolis naturals, en què 
una de sola és, en termes econòmics, 
més eficient que diverses, l’objectiu de 
més competència es mira d’assolir tot 
permetent l’accés de nous operadors 
a les xarxes dels antics monopolistes. 

En el nostre sector elèctric, això ha 
passat per exigir la separació de les 
activitats de transport i distribució, 
monopolis naturals, de les de produc-
ció i comercialització. Amb tot, es per-
met que s’integrin en grups de socie-
tats, sempre que cada activitat l’exer-
ceixi una empresa amb personalitat 
jurídica independent.13 També passa 
per sotmetre’ls a una regulació intensa 
i crear els rols d’operador del sistema i 
del mercat, així com distribuir les res-
ponsabilitats i facultats de regulació, 
fonamentalment entre el Govern esta-
tal i una administració independent, la 
Comissió Nacional dels Mercats i de la 
Competència, abans Comissió Nacio-
nal de l’Energia.

De l’Estat titular i proveïdor del servei, 
per gestió directa o indirecta, s’ha pas-
sat a l’Estat garant, que utilitza la regu-
lació per fer possible la competència 
i per corregir les fallades del mercat.14

Les facultats dels poders públics es 
concreten en potestats normatives, 

1. BOE núm. 310, de 27/12/2013.

2.  BOE núm. 216, de 09/09/2015.

3. Vull agrair a Daniel Pérez, assessor legal de 
la comercialitzadora Holaluz, i a Pep Salas, 
enginyer especialitzat en transició energètica, 
els aclariments que m�han donat sobre deter-
minades qüestions d�aplicació de la normati-
va del sector i tècniques que em plantejaven 
dubtes.

4. Un estudi detallat de les causes i manifesta-
cions de la pobresa energètica a Espanya, així 
com un repàs crític de les respostes donades 
pels parlaments i governs estatal i autonòmic, 
es troba a SILVA ARDANUY, F. M., 2014.

5. Article 11. Ratificat per Espanya el 28 de se-
tembre de 1976, BOE núm. 103, de 30/04/1977.

6. BOE núm. 242, de 07/10/2017.

7.  “Vulnerable Consumer Working Group Gui-
dance Document on Vulnerable Consumers”. 
Novembre de 2013, p. 16, annex 3-4. Acces-
sible a https://ec.europa.eu/energy/sites/
ener/files/documents/20140106_vulne-
rable_consumer_report_0.pdf.

8. DOUE L 211, de 14/08/2009.

9. DOCE L 27, de 30/01/1997.

10. DOUE L 176, de 15/07/2003.

11. Accessible a https://ec.europa.eu/energy/
en/news/commission-proposes-new-rules-
consumer-centred-clean-energy-transition.

12. COM/2016/0864/final/2. Accessible a 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:52016PC0864R%2801%29.

13. També, que es compleixin determinats 
requisits, que detalla l�article 12 de la Llei del 
sector elèctric.

 

14. Una anàlisi amb profunditat a ESTEVE PAR-
DO, J., 2015.
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d’inspecció, sancionadores, que s’uti-
litzen per a impulsar i garantir la com-
petència i per a imposar obligacions 
de servei públic als operadors, tant si 
són públics com si són —és el cas de 
la majoria— privats, per garantir que, 
pel fet de perseguir, legítimament, la 
rendibilitat del seu negoci, no quedin 
desatesos determinats àmbits terri-
torials o socials, o per a assolir deter-
minats objectius d’interès general en 
relació amb el medi ambient.

N’és un bon exemple l’article 3.2 de la 
Directiva 2009/72/CE:

“En el pleno respeto de las disposicio-
nes pertinentes del tratado, y en par-
ticular de su artículo 86, los estados 
miembros podrán imponer a las em-
presas eléctricas, en aras del interés 
económico general, obligaciones de 
servicio público que podrán referirse 
a la seguridad, incluida la seguridad 
del suministro, a la regularidad, a la ca-
lidad y al precio de los suministros, así 
como a la protección del medio am-
biente, incluidas la eficiencia energéti-
ca, la energía procedente de fuentes 
renovables y la protección del clima. 
Estas obligaciones de servicio pú-
blico deberán definirse claramente, 
ser transparentes, no discriminatorias 
y controlables, y garantizar a las em-
presas eléctricas de la comunidad el 
acceso, en igualdad de condiciones, a 
los consumidores nacionales […]”.15

El servei universal és una d’aquestes 
obligacions que, agafant en préstec 
la definició de la Llei 9/2014, de 9 de 
maig, general de telecomunicacions,16 
és el conjunt definit de serveis que es 
garanteix que tots els usuaris finals 
podran rebre, amb independència de 
la seva localització geogràfica, amb 
una qualitat determinada i a un preu 
assequible.

D’aquesta manera, dels antics serveis 
públics, passem als actuals serveis 

d’interès econòmic general. Mentre 
l’aigua segueix sent un servei públic,17 
l’electricitat és un servei d’interès eco-
nòmic general.18

D’usuaris de serveis públics, passem 
a consumidors en la terminologia le-
gal, clients des del punt de vista de 
les empreses amb què han contractat. 
Consumidors clients que, quan tenen 
dificultats per pagar les factures, es 
qualifiquen de vulnerables i que, per 
tant, són els que pateixen pobresa 
energètica. Finalment, l’impagament 
de les factures pot donar lloc a la sus-
pensió (tall) de subministrament.19

Tornem a les dues primeres categories 
de causes de la pobresa energètica:

Si el preu de l’energia és alt en relació 
amb el poder adquisitiu dels salaris 
mitjans, és una condició de mercat; si 
el preu és baix, és assequible; però, si 
algú no té prou ingressos per pagar-lo, 
es tracta d’una circumstància individu-
al.

En el primer supòsit diríem que la li-
beralització no ha donat, d’acord amb 
l’ideari liberalitzador, encara o fins ara, 
el resultat pretès. Per tant, té sentit im-
posar una obligació de servei públic 
a les empreses elèctriques en relació 
amb el preu del subministrament. Una 
obligació que serà conjuntural, fins 
que el preu, gràcies a la competència, 
sigui assequible.

En el segon supòsit, el preu és asse-
quible; però potser el mercat de treball 
no funciona bé, o el crèdit, o la univer-
sitat, o la formació professional, o hi 
ha una crisi internacional...; llavors té 
sentit un ajut social finançat per la co-
munitat a través del sistema tributari, 
a través dels impostos, al qual també 
han de contribuir les empreses elèc-
triques, però no solament aquestes 
empreses. 

El disseny del bo social no fa aques-
ta distinció. Preveu un descompte, 
sigui quin sigui el preu del PVPC.20 El 
finançament ara es carrega als comer-
cialitzadors, que, naturalment, faran 
el possible per traslladar-lo als altres 
consumidors.

Aquest és un primer i important motiu 
de controvèrsia. La memòria del Reial 
decret 897/2017 calcula un cost anual 
de 236 milions d’euros.21 No els hauria 
de pagar la despesa pública, la despe-
sa social? 

La memòria justificativa també diu que 
no afecta la competència. Opino que, 
si tots els comercialitzadors obligats 
al pagament ho repercuteixen en els 
consumidors, certament no afecta la 
competència; però, quan es pot tras-
passar fàcilment un cost al consumi-
dor final, vol dir que, de competència, 
no n’hi ha gaire. Si uns ho fan i altres no 
poden, sí que hi afecta, ja que eviden-
cia una situació de domini d’alguns 
comercialitzadors en relació amb els 
altres. 

Abans de continuar, hauríem de re-
cordar l’estructura del sector elèctric. 
Les diverses activitats necessàries 
perquè al toc d’un interruptor es faci la 
llum: generació, transport, distribució, 
comercialització.22 Activitats opera-
des per empreses que poden formar 
grups integrats verticalment que es 
dediquen fins a tres d’aquestes activi-
tats (se n’exclou el transport), però on 
cada activitat és desenvolupada per 
una personalitat jurídica diferent.

2.1.2. Com anem de competència  
en el mercat minorista d’electricitat? 

El mercat minorista és aquell on s’evi-
dencia la pobresa energètica, allí on 
trobem consumidors vulnerables. En 
un rang entre 0 (baix nivell de compe-
tència) i 9 (alt nivell de competència) 
el 2015, darreres dades disponibles, 

som a 4,6. Vam baixar una dècima res-
pecte al 4,7 assolit l’any 2014. Aquesta 
és l’anàlisi de l’ACER, agència per a la 
cooperació dels reguladors europeus 
d’energia, que se cita a l’informe de 
supervisió del mercat minorista de 
la CNMC de 23.11.2017, relatiu a l’any 
2016.23

L’índex resulta de combinar indica-
dors d’estructura de mercat com, per 
exemple, la quota de mercat de les 
tres majors comercialitzadores; indica-
dors de conducta del mercat com, per 
exemple, la taxa de canvi de comer-
cialitzador; indicadors de rendiment 
de la competència com la satisfacció 
del consumidor i els marges de les co-
mercialitzadores.

En aquest darrer punt, el dels mar-
ges de les comercialitzadores, el ma-
teix informe de supervisió diu que els 
preus, de mitjana, per a consumidors 
domèstics amb dret al PVPC s’han 
reduït el 2,6%; malgrat això, el marge 
brut implícit en la facturació ha pujat 
de 16-19 €/MWh el 2015 a 26-32 €/
MWh el 2016, un marge molt superior 
a l’obtingut en el subministrament al 
sector industrial i a les pimes.

És aquest sector de consumidor do-
mèstic amb dret al PVPC el sector al 
qual menys s’ha repercutit la reducció 
significativa del cost de l’abastament, 
derivada d’una forta participació de les 
energies renovables en els mercats.24

El marge net sobre vendes per al seg-
ment domèstic també mostra una 
tendència creixent, a partir de marges 
nuls o negatius en el període 2011-
2014, fins a situar-se en marges del 5% 
el 2015 i del 9% el 2016.25 

Pel que fa a la quota de mercat, els 
majors grups comercialitzadors (En-
desa, Iberdrola i Gas Natural Fenosa) 
tenen una quota conjunta del 70%, que 
s’ha increment de 2 punts respecte al 
2015, després d’anys de descens, prin-

cipalment com a conseqüència d’una 
major quota en el segment industrial.

La taxa de canvi de comercialitzador 
en el mercat minorista de l’any 2016 és 
de l’11%, el 10% si no s’hi computen els 
retorns a comercialitzador de referèn-
cia (COR). Els canvis entre comercialit-
zadors lliures s’incrementen, mentre 
que, de COR a lliure, continuen a la 
baixa i representen menys de la meitat 
del 2015.26

En vista de ser només en un punt mitjà 
en competència per tot això que s’ha 
dit, sembla que sí que es donen les 
condicions de mercat que justifiquen 
la imposició d’obligacions de servei 
públic a les empreses en relació amb 
els preus. Una altra cosa és a quines 
empreses i en quina mesura, per no 
carregar-los allò que és fruit de condi-
cions individuals de les persones, que 
cal protegir, però a càrrec del sistema 
fiscal. 

Tanmateix, s’ha de recordar que, a l’ho-
ra d’imposar les obligacions de servei 
públic, cal respectar les condicions 
imposades pel mateix dret comuni-
tari i que ja hem vist al repetidament 
esmentat article 3.2 de la Directiva 
2009/72/CE; han de definir-se clara-
ment, ser transparents, no discrimina-
tòries i controlables.

En definitiva, una anàlisi de la norma-
tiva ha de mirar el resultat que tracta 
d’evitar: la pobresa, però també les 
causes que el provoquen, i no és evi-
dent que el bo social diferenciï entre 
aquestes dues categories de causes.

3. LA DEFINICIÓ DE CONSUMIDOR 
VULNERABLE I ELS REQUISITS  
QUE HA DE COMPLIR I ACREDITAR

El 7 d’octubre de 2017 es va publicar el 
Reial decret 897/2017 esmentat reite-
radament, la norma reglamentària es-
tatal que, finalment, defineix què s’ha 

d’entendre per consumidor vulnerable 
en el sector elèctric. A continuació, 
estableix com s’ha de sol·licitar i re-
conèixer aquesta condició. També els 
efectes que té en relació amb el preu 
a pagar pel subministrament. Aquest 
reglament desenvolupa les previsions 
del Reial decret llei 7/2016, de 23 de 
desembre,27 que va modificar la Llei 
del sector elèctric estimant que era 
urgent millorar la protecció davant les 
situacions de pobresa energètica. 

3.1. LA POCA PRESSA DEL GOVERN

Va ser un exercici de les facultats del 
Govern de l’Estat com a legislador 
d’urgència, fruit del pacte del Grup 
Parlamentari Popular amb el Grup Par-
lamentari Socialista, que uns dos me-
sos abans28 havia facilitat la investidu-
ra com a cap del Govern del president 
del Partit Popular. Es tracta d’un acord 
en una matèria que havia estat objec-
te de debat en la campanya electoral 
i on, prèviament, s’havia produït una 
considerable mobilització ciutadana, 
amb la iniciativa legislativa popular a 
Catalunya ja esmentada que va donar 
lloc a la llei de pobresa energètica, així 
com diverses lleis d’altres comuni-
tats autònomes. A més, unes quantes 
setmanes abans, una veïna de Reus, 
de 81anys, havia mort en un incendi 
atribuït a la utilització d’espelmes per 
il·luminar-se perquè se li havia suspès 
el subministrament per impagament.

He dit que finalment es va publicar, 
perquè l’encàrrec el va rebre de l’arti-
cle 3.2 de la Directiva del mercat inte-
rior d’electricitat, vuit anys abans. Val a 
dir que el Tribunal Constitucional, en la 
sentència 62/2016, de 17 de març,29 ha-
via acceptat la tesi del Govern estatal, 
en litigis on es debatia aquesta qües-
tió, que les previsions de l’anomenat 
bo social, establertes dos mesos abans 
de la Directiva pel Reial decret 6/2009, 
de 30 d’abril,30 feien de mesures per a 
protegir els consumidors vulnerables 
mentre la definició no s’aprovés, si bé 

15. Els remarcats en negreta són meus. El pri-
mer, per subratllar el caràcter potestatiu que 
té la imposició d�obligacions de servei públic 
en el sector elèctric; en aquest sentit, vegeu 
GONZÁLEZ RÍOS, I., 2013. El segon, perquè 
condiciona el seu exercici i ha estat, com veu-
rem més endavant, repetidament incomplert 
per l�Estat espanyol.

16. BOE núm. 114, de 10/05/2014.

17. Llei 7/1985, de 2 d�abril, reguladora de les 
bases del règim local, BOE 80, 03/04/1985 
(article 26.1.a).

18. A la Llei del sector elèctric, article 2.2.

19. A la Llei del sector elèctric, article 52.

20. Preu voluntari del petit consumidor, que 
està indexat al mercat majorista (article 17 de 
la Llei del sector elèctric).

21. Accessible a http://www.minetad.gob.es/
energia/es-ES/Participacion/Documents/
Bono%20Social/memoria-RD-bono-so-
cial-2017.pdf, p. 12.

22.  Més recentment s�hi ha incorporat l�activitat 
de recàrrega.

23. Accesible a la pàgina web de la Comis-
sió Nacional dels Mercats i  de la Competèn-
cia (CNMC): https://www.cnmc.es/listado/
sucesos_energia_mercado_electrico_in-
formes_de_supervision_del_mercado_mi-
norista_de_electricidad/block/250.

24. En el segment industrial, el marge brut 
implícit en la facturació ha passat de menys 

d’1 €/MWh el 2015 a 1-6 €/MWh el 2016. En 
el cas de les pimes, també s’han incrementat 
aquests marges bruts, dels 8-11 €/MWh del 
2015 s’ha passat als 12-18 €/MWh (conclusió 
9a del mateix informe de supervisió).

25.  Conclusió 11a.

26. Conclusió 6a.

27. BOE núm. 310, de 24/12/2016.

28. El 29 d’octubre.

29. BOE núm. 97, de 22/04/2016.

30. BOE núm. 111, de 07/05/2009.
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aquesta posició no va ser compartida 
per tres magistrats que van subscriure 
vots particulars dissidents.

En tot cas, la poca pressa del Govern 
s’ha manifestat novament en haver tri-
gat vuit mesos per desplegar-ho per 
reglament, en comptes dels tres que 
ell mateix s’havia fixat en utilitzar les 
facultats de legislador d’urgència mit-
jançant el Reial decret llei esmentat.31

Gairebé tots esgotem els terminis fins 
al darrer dia; però que el Govern in-
compleixi el que ell mateix s’imposà 
en una situació de necessitat extraor-
dinària i urgent no fa per donar con-
fiança al ciutadà i reforça una de les 
crítiques que es fan a l’ús abusiu del 
Decret llei per l’executiu central.32

3.2. QUI ÉS CONSUMIDOR  
VULNERABLE?

La Llei del sector elèctric, en la redac-
ció feta pel Reial decret Llei 7/2016 
esmentat, diu33 que el Govern esta-
blirà, per reial decret del Consell de 
Ministres, les característiques socials, 
de consum i poder adquisitiu que de-
terminen la consideració de consumi-
dor vulnerable. Li fixa, però, dos con-
dicionants que ha de respectar: a) se 
circumscriurà a persones físiques al 
seu habitatge habitual i b) s’establirà 
un llindar de renda per capita familiar 
com a referència. 

El Reial decret ho concreta així:

Pel que fa a les característiques soci-
als, estar en possessió del títol de fa-
mília nombrosa.34

En relació amb les característiques de 
consum, que la potència contractada 
sigui igual o inferior a 10 kW35 i que el 
subministrament no estigui contractat 
en el mercat lliure,36 sinó d’acord amb 
la modalitat del preu voluntari del petit 
consumidor (PVPC),37 que només po-
den subscriure les anomenades co-
mercialitzadores de referència (COR). 
La Llei del sector elèctric38 habilita a 
reconèixer aquesta condició a aque-
lles comercialitzadores que ho sol-
liciten, que han d’haver funcionat més 
de tres anys, tenir un capital social de 
més de 500.000 € i més de 25.000 cli-
ents el darrer any.

Finalment, quant a la renda —individu-
al o familiar segons el cas—, s’establei-
xen uns llindars màxims referenciats a 
l’indicador públic de renda d’efectes 
múltiples (IPREM)39 de 14 pagues, que 
van d’1,5 a 2,5 vegades, en funció del 
nombre de membres i de l’existència 
de menors a la unitat familiar,40 ente-
sa com a tal la definida en la legislació 
fiscal, que es modulen en casos de 
discapacitat, igual o superior al 33%, 
ser víctimes de violència de gènere, o 
de terrorisme.41 També està vinculat a 
la renda el supòsit dels consumidors 
pensionistes per jubilació o incapaci-
tat permanent que cobrin la prestació 
mínima vigent en cada moment per 
aquest concepte, sense percebre al-
tres ingressos.

La primera exigència, que es tracti de 
persones físiques en la seva residència 
habitual, la compleix la reglamentació.

La segona suscita algunes observaci-

ons que ara enuncio i després desen-
voluparé: 

1a Incorpora les famílies nombroses 
amb independència de la seva renda, 
probablement per no treure un dels 
pocs ajuts públics que aquestes famí-
lies tenen.

2a Els pensionistes per jubilació i inca-
pacitat permanent tenen un barem de 
renda propi per ser creditors de la pro-
tecció. En canvi, no el tenen els pensi-
onistes per viduïtat i els titulars d’una 
prestació no contributiva.

3a El barem de renda és uniforme a tot 
l’Estat, mentre que el cost de la vida 
no ho és. Per realitzar millor el principi 
d’igualtat, seria més efectiu un tracta-
ment no uniforme.

Que la potència sigui igual o inferior a 
10kW sembla una exigència raonable; 
però que el subministrament no esti-
gui contractat en el mercat lliure, sinó 
que ho estigui amb la modalitat PVPC, 
no va en la línia liberalitzadora. 

3.2.1. La no aplicació automàtica als 
titulars de subministraments de fins 
a 3 kW

La regulació manté l’exigència que es 
tracti de persones físiques i de con-
sums en l’habitatge habitual. També 
exclou l’aplicació automàtica als con-
tractes amb una potència inferior a 3 
kW42 que donava lloc que, de fet, se’n 
beneficiessin no poques segones re-
sidències. Excloure les segones resi-
dències és un efecte que sembla rao-
nable, ja que, encara que en el nostre 

país disposar d’una segona residència 
no és pas, per si sol, un indicador de 
gran riquesa, tampoc no ho és de po-
bresa. Una altra cosa és si, per a faci-
litar la gestió i cercar la major efectivi-
tat entre el col·lectiu de consumidors 
vulnerables, el reconeixement auto-
màtic43 a potències menors de 3kW 
no s’hagués hagut de mantenir sense 
perjudici de donar-lo de baixa per de-
cisió expressa, pels subministraments 
que no fossin per residència habitual.

3.2.2. Les famílies nombroses 

La protecció de les famílies és un im-
peratiu constitucional. Mantenir les fa-
mílies nombroses com a beneficiàries 
del bo social sembla que és conse-
qüència més del pobre desplegament 
d’aquell imperatiu en polítiques soci-
als destinades al col·lectiu que no pas 
perquè sigui coherent amb la finalitat 
de lluitar contra la pobresa energètica. 

Hi ha famílies nombroses en aquesta 
tessitura de pobresa que cal protegir, 
d’altres que no ho estan i que, per tant, 
haurien de rebre el suport social que 
els pertoqui però no per una condició 
que no els escau. Probablement, l’es-
cassedat dels ajuts socials a les fa-
mílies nombroses i el fet que estiguin 
organitzades en associacions explica 
que, segons recull la memòria justifi-
cativa del Reial decret, de les més de 
2.500 observacions rebudes durant la 
consulta pública del projecte, la pràc-
tica totalitat correspon a famílies nom-
broses. 

3.2.3. Els llindars de renda 

També mereixen un comentari els llin-
dars de renda, car es parteix de la base 
d’un indicador, l’esmentat “indicador 
públic de renda d’efectes múltiples”, 

l’IPREM, uniforme per a tot l’Estat, que 
no té en compte que el cost de la vida 
no ho és. 

Tot limitant-nos a les necessitats bà-
siques d’habitatge i d’alimentació, una 
passejada per la geografia espanyola 
evidencia les diferències, a vegades 
notables, que hi ha. Una consulta a les 
estadístiques oficials ho corrobora.44

És prou coneguda la doctrina del Tri-
bunal Constitucional segons la qual 
“igualtat no significa uniformitat” enca-
ra que les circumstàncies a les quals 
cal donar una resposta legislativa 
siguin les mateixes, en relació amb 
l’exercici de la potestat legislativa de 
les comunitats autònomes en les se-
ves competències.45 Amb més motiu, 
quan les circumstàncies, com ara el 
cost de la vida, són diferents, sembla 
que aconseguiríem una millor realitza-
ció del principi d’igualtat si s’utilitzes-
sin —en aquest cas per la normativa 
estatal— els indicatius de renda de 
serveis socials de les diferents comu-
nitats autònomes corresponents als 
punts de subministrament. 

En treballar amb mitjanes, inevitable-
ment, es perjudica les persones que 
resideixen en territoris on el cost de la 
vida, el cost de cobrir les necessitats 
bàsiques, és més alt, ja que no és in-
diferent, a l’hora de computar la renda 
disponible, que el cistell de la compra 
o l’habitatge siguin més cars, encara 
que l’electricitat costi el mateix.

Per posar-hi una xifra, podem compa-
rar l’IPREM 2017 de 14 pagues, que són 
7.519,59 €, i l’IRS, l’indicador de ren-
da de suficiència de Catalunya,46 que 
també per al 2017 es va fixar en 7.967,73 
€ (448,14 € el mes), cosa que equival 
al 5,95% més. Això vol dir que perso-

nes que ultrapassin els ingressos del 
múltiple de l’IPREM fixat i, per tant, no 
tinguin accés al bo, es troben en una 
vulnerabilitat comparable a persones 
amb menys ingressos en altres terri-
toris de la geografia espanyola que sí 
que hi podran accedir.

3.2.4. Pel que fa a les pensions

Per als pensionistes per les contingèn-
cies de jubilació i d’incapacitat perma-
nent, la quantia d’ingressos màxima 
que habilita la protecció considera-
da no és la general vinculada amb 
l’IPREM —sempre de 14 pagues—, 
sinó la mínima vigent en cada moment 
per la prestació de la Seguretat Social 
reconeguda, si no perceben altres in-
gressos. 

Val a dir que aquest tractament dife-
renciat per als pensionistes no opera 
per als que són beneficiaris d’altres 
prestacions del sistema de pensions/
assistència social, com ara els titulars 
de pensions de viduïtat o els de pen-
sions no contributives i que, per tant, 
aquests pensionistes tindran dret o no 
a la protecció en funció dels seus in-
gressos contrastats/comparats amb 
l’IPREM, no pel fet de percebre les 
quanties mínimes de les seves pensi-
ons respectives47 sense altres ingres-
sos.

No sé veure la raó de fer la diferència 
entre prestacions, llevat que s’assu-
meixi que una pensió mínima de vidu-
ïtat o una de no contributiva sempre 
seran dins del llindar de l’IPREM.

3.2.5. Situacions agreujades de vul-
nerabilitat

Quant a la situació de vulnerabilitat així 
definida, s’hi afegeixen altres circums-31.  La Constitució reconeix, excepcionalment, 

al Govern la facultat de dictar normes amb 
rang de llei que, en principi, són reservades als 
parlaments, en casos de necessitat extraordi-
nària i urgent (art. 86 CE), mitjançant un procés 
que, posteriorment, requereix la convalidació 
parlamentària. Doncs bé, en fer ús d�aquesta 
via per modificar la Llei del sector elèctric (ar-
ticles 45 i 52 de la Llei 24/2013), el mateix Go-
vern va establir un termini de tres mesos des 
de la convalidació del Reial decret llei (dispo-
sició final segona) per fer el desplegament re-
glamentari que acabava al maig.

32.  Un estudi amb profunditat del Decret llei 
es troba a ARAGÓN REYES, M., 2016. Una res-
senya d’aquest llibre, a ASTARLOA HUARTE-
MENDICOA, I., 2017.

 

33.  Article 45. 1. �Serán considerados como con-
sumidores vulnerables los consumidores de 
electricidad que cumplan con las caracterís-
ticas sociales, de consumo y poder adquisitivo 
que se determinen. En todo caso, se circunscri-
birá a personas físicas en su vivienda habitual. 
La definición de los consumidores vulnera-
bles y de sus categorías y los requisitos 
que deben cumplir, así como las medidas a 
adoptar para estos colectivos, se determi-
narán reglamentariamente por el Gobierno. 
2. El bono social resultará de aplicación a los 
consumidores vulnerables que cumplan con 
las características sociales, de consumo y 
poder adquisitivo que por real decreto del 
Consejo de Ministros se determinen. A estos 
efectos, se establecerá un umbral referencia-
do a un indicador de renta per cápita familiar. 
En todo caso, se circunscribirá a personas físi-
cas en su vivienda habitual.�

34. Article 3.2.b) de l’RD 897/2017.

35. Article 2.1. de l’RD 897/2017.

36. Article 3.1. de l’RD 897/2017.

37. Article 17 de la Llei del sector elèctric.

38. Article 6.1.f) de la Llei del sector elèctric.

39. RD-L 3/2004, de 25 de juny. BOE núm. 154, 
de 26/06/2004.

40. Article 3.2.a) de l’RD 897/2017.

41. Article 3.3 de l’RD 897/2017.

42. Reial decret llei 6/2009, disposició transi-
tòria segona.

43. L�aplicació automàtica a determinats con-
sumidors, per exemple, a habitatges d�inclusió 
social, és una de les propostes que recull 
l�Informe sobre la pobresa energètica a Cata-
lunya, octubre 2013, del Síndic de Greuges de 
Catalunya. Accessible a http://www.sindic.
cat/site/unitFiles/3530/Informe%20pobre-
sa%20energetica%20definitiu.pdf.

44. L�Institut Nacional d�Estadística té sèri-
es estadístiques des del 1978. Accessibles 
a http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.
htm?padre=3468. 

45.  En el fonament jurídic 2 de l�STC 76/1983, 
de 5 d�agost, sobre la LOAPA, el Tribunal, cit-

ant l�STC 16/1981, afirma: �No es, en definitiva, 
la igualdad de derechos de las Comunidades 
Autónomas lo que garantiza el principio de 
igualdad de derechos de los ciudadanos, sino 
que es la necesidad de garantizar la igual-
dad en el ejercicio de tales derechos lo que, 
mediante la fijación de unas comunes condi-
ciones básicas, impone un límite a la diversi-
dad de las posiciones jurídicas de las Comuni-
dades Autónomas�.

46. Aprovat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, 
de prestacions socials de caràcter econòmic. 
BOE núm. 201, de 23/08/2006.

 

47. A l’informe del Consell Consultiu d’Electri-
citat sobre el projecte de Reial decret, alguns 
membres van plantejar la possibilitat que 
s�incloguessin les pensions de viduïtat i no 
contributives. Es pot consultar com a annex 3, 
p. 33 de l�Informe de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, sobre el proyecto 
de Real Decreto por el que se regula el consu-
midor vulnerable de energía eléctrica, el bono 
social y las condiciones de suspensión del sumi-
nistro para consumidores con potencia contra-
tada igual o inferior a 10 KW, que porta data de 
21/06/2017, referència IPN/CNMC/009/17. 
Accessible a https://www.cnmc.es/expedien-
tes/ipncnmc00917. 
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tàncies que denoten una fragilitat so-
cial més gran, i les persones que les 
pateixen es fan creditores d’una quali-
ficació diferenciada, la de consumidor 
vulnerable sever o bé consumidor en 
risc d’exclusió social, que porten asso-
ciada una protecció addicional. 

És consumidor vulnerable sever48 
aquell, o la unitat familiar a la qual 
pertany, que té una renda anual igual 
o per sota del 50% dels llindars es-
tablerts, o bé igual a l’IPREM si hi ha 
reconeguda una discapacitat (com 
hem dit, igual o superior al 33%), o si 
s’acredita una situació de violència de 
gènere encara que la renda assoleixi 
dos cops l’IPREM.

Finalment, el Reial decret estableix 
que el consumidor vulnerable sever 
serà considerat consumidor en risc 
d’exclusió social quan els serveis so-
cials, autonòmics o locals, li paguin al-
menys el 50% de la seva factura.49 És 
així com s’ha desenvolupat la previsió 
de la Llei del sector elèctric que qua-
lifica d’essencials, i, per tant, no sus-
ceptibles de suspensió, els subminis-
traments a consumidors vulnerables 
severs.50 La cobertura legal d’aquesta 
exigència de suport econòmic per 
considerar un consumidor en risc d’ex-
clusió social ha estat qüestionada. Per 
a tots, vegeu el raonament del profes-
sor Del Guayo Castiella.51 

3.2.6. Quant a l’exigència que no 
s’estigui dins del mercat lliure

Aquest requisit és coherent amb la so-
lució articulada d’un descompte sobre 
el PVPC; però evidencia o bé la incapa-
citat —si més no a hores d’ara— d’as-
solir un mercat competitiu, o bé una 
certa renúncia a aprofundir en les me-

sures de promoció de la competència. 
També xoca, de futur, amb les previ-
sions de la proposta de nova directiva 
del mercat interior elèctric, que de-
mana que només excepcionalment es 
regulin els preus i posa l’accent en la 
plena participació del consumidor en 
tots els mercats i la possibilitat de be-
neficiar-se de la flexibilitat de la seva 
demanda i de la producció d’energia 
que faci. En aquest sentit, la proposta 
d’article 5 diu: “2. Member States shall 
ensure the protection of energy poor 
or vulnerable customers in a targeted 
manner by other means than public in-
terventions in the price-setting for the 
supply of electricity”.52

3.2.7. Efectes del reconeixement de la 
condició de consumidor vulnerable en 
alguna de les seves categories

Les conseqüències derivades del re-
coneixement de la condició de con-
sumidor vulnerable, en alguna de les 
seves categories, són un descompte 
(bo social) sobre el PVPC, del 25%, o 
del 40% en la situació agreujada de 
vulnerable sever. Un descompte que 
s’aplicarà fins al límit de facturació del 
terme d’energia per període de factu-
ració; l’energia subministrada per da-
munt d’aquest llindar serà facturada al 
PVPC.53

El consumidor (vulnerable) en risc 
d’exclusió social té reconegudes dues 
garanties. Primer, com hem avançat, 
que el seu subministrament passa a 
considerar-se essencial54 i, en conse-
qüència, no pot ser suspès. A més, el 
cost de la seva factura serà cofinan-
çat per l’Administració, autonòmica o 
local, de serveis socials —ja hem dit 
que, almenys fins al 50% i previ a l’apli-

cació del descompte per bo social— i, 
si s’escau, per la comercialitzadora de 
referència amb què tingui contractat 
el subministrament, fins al 10% com a 
màxim. Tant l’una garantia com l’altra, 
les comentarem més endavant.

4. ALGUNS COMENTARIS EN RELACIÓ 
AMB EL PROCEDIMENT PER A SOL-
LICITAR EL BO SOCIAL I EL SEU RECO-
NEIXEMENT

El Reial decret autoritza al Ministe-
ri d’Energia, Turisme i Agenda Digi-
tal el desplegament normatiu indis-
pensable per a garantir-ne l’aplica-
ció adequada,55 cosa que fa l’Ordre 
ETU/943/2017, de 6 d’octubre, que 
estableix el procediment de sol·licitud 
i reconeixement.

Avançant les conclusions de l’anàlisi 
que tot seguit fem, es pot dir que:

- Habilita als operadors econòmics 
(comercialitzadors de referència) la 
seva tramitació.

- En paral·lel, relega les administraci-
ons competents en matèria d’assis-
tència social (locals i autonòmiques) 
a un paper subaltern. 

- És un procediment feixuc.

- És un procediment que respon a 
una lògica centralitzadora, tot atri-
buint al Ministeri d’Energia la darrera 
paraula en l’aplicació o no del bo.

- Aquesta opció política i normativa 
en clau centralitzadora no resulta en 
una millora de la taxa de protecció.

4.1. PAPER CLAU DEL COMERCIALIT-
ZADOR DE REFERÈNCIA

Són tres els agents imprescindibles en 
el procediment establert entre el Reial 
decret i l’Ordre: el sol·licitant, el comer-
cialitzador de referència i el Ministeri. 
N’hi ha dos més que, segons els casos, 
hi poden intervenir: el comercialitzador 
en mercat lliure que prestava el sub-
ministrament que no pot pagar el con-
sumidor i l’Administració competent en 
matèria de serveis socials, autonòmica 
o local, que atengui el consumidor. Si 
més no, aquesta és la lectura que es 
deriva d’aplicar el principi de persona-
litat jurídica que ens permet identifi-
car subjectes, centres d’imputació de 
drets i obligacions. Tanmateix, sense 
aquesta nota de personalitat, hi ha un 
altre agent, de caràcter instrumen-
tal, que s’insereix dins del Ministeri, la 
plataforma informàtica disponible a la 
seva seu electrònica, indistintament 
denominada aplicació telemàtica, que 
té un rol rellevant.

El consumidor que, complint les con-
dicions, vulgui acollir-s’hi, ha de de-
manar-ho al comercialitzador de refe-
rència. Ha de presentar una sol·licitud 
ajustada al model aprovat56 disponible 
a la web del comercialitzador i a les 
seves oficines, per algun d’una varietat 
de mitjans possibles: telèfon, presen-
cialment a les oficines —si n’hi ha—, 
fax o correu electrònic, correu postal, 
pàgina web. 

Cal remarcar que el titular del punt de 
subministrament, així com els altres 
membres de la unitat familiar majors 
de 14 anys i amb capacitat d’obrar, han 
de donar el seu consentiment exprés 
als efectes de la comprovació que 
compleixen els requisits.57

L’exigència de pluriautorització per 
part de tots els membres de la unitat 
familiar majors de 14 anys dificulta, en-
cara que no impossibilita, la sol·licitud 
telefònica i, en exigir una autorització 
de persones menors d’edat, afegeix 

un tràmit que n’augmenta la comple-
xitat.

El procediment establert habilita el 
comercialitzador de referència a dur a 
terme allò que en el procediment ad-
ministratiu s’anomena instrucció, que 
inclou l’activitat probatòria. 

En aquest sentit, ha de requerir al sol-
licitant, en el termini màxim de 15 dies 
des de la recepció, que completi la 
documentació que manca. Fins i tot 
pot adoptar actes de tràmit qualificat 
que impossibiliten de continuar el pro-
cediment o poden produir indefen-
sió.58

Així, rebutjarà la sol·licitud si hi ha dis-
crepància entre la informació declara-
da i les dades que figuren al llibre de 
família o, si és el cas, a les certificaci-
ons del registre civil o d’empadrona-
ment.

4.2. EL PAPER SUBALTERN DE LES 
ADMINISTRACIONS DE SERVEIS SOCI-
ALS LOCALS I AUTONÒMIQUES

Les administracions competents en 
matèria d’assistència social (locals i 
autonòmiques) es configuren com a 
mers proveïdors de dades, quan se’ls 
ho demani, malgrat les competències 
executives en serveis socials que els 
atribueix l’ordenament jurídic i obviant 
l’experiència en la matèria de la seva 
organització. Circumstàncies, totes 
dues, competències executives en 
serveis socials i experiència de valo-
ració de condicions socials, que man-
quen en els comercialitzadors de re-
ferència.

4.3. EL PROCEDIMENT ÉS FEIXUC

Una mostra de les dosis de comple-
xitat del procediment és que no so-
lament el titular del punt de submi-
nistrament, sinó també tots els altres 
membres de la unitat familiar majors 
de 14 anys i amb capacitat d’obrar, han 
de donar el seu consentiment exprés 

als efectes de la comprovació que 
compleixen els requisits. Si no ho fan, 
el comercialitzador de referència re-
butjarà la sol·licitud. 

Es tracta d’un requeriment que, le-
galment, per als fills menors, sembla 
innecessari en mèrit de les previsions 
del dret de família. Així, el Codi civil de 
Catalunya estableix que l’exercici de la 
potestat sobre els fills comporta la re-
presentació legal d’aquests,59 o la Llei 
catalana 14/2010, de 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, estableix que els nens i 
els adolescents poden exercir i defen-
sar els seus drets mitjançant els seus 
representants legals, sempre que no 
tinguin interessos contraposats.60

Val a dir que aquest consentiment no 
habilita el comercialitzador de referèn-
cia a accedir a dades sobre la condi-
ció de discapacitat, de patir violència 
de gènere o de ser víctima de terro-
risme,61 circumstàncies que, en la me-
sura que donen lloc a incrementar en 
0,5 l’índex IPREM,62 s’acreditaran per 
un certificat dels serveis socials o de 
l’òrgan que determini la comunitat au-
tònoma que indicarà que es compleix 
alguna de les circumstàncies, però 
sense especificar quina.63

4.4. UN PROCEDIMENT EN CLAU CEN-
TRALITZADORA

És un procediment que col·loca en el 
centre de la gestió el Ministeri d’Ener-
gia, al qual, o per ser exactes a la pla-
taforma electrònica o aplicació tele-
màtica seva, li correspon efectuar un 
informe preceptiu i vinculant per al 
comercialitzador de referència, que és 
qui, sobre la base d’aquest informe, re-
soldrà i notificarà.

El comercialitzador de referència in-
troduirà les dades del consumidor i, 
si s’escau, dels membres de la unitat 
familiar declarats a l’aplicació telemà-
tica i “en el plazo máximo de 5 días 
hábiles, el COR visualizará el resulta-

48. Article 3.4 de l’RD 897/2017.

49. Article 4 de l’RD 897/2017.

50. Article 52. “Suspensión del suministro”. 4. 
j) �En los términos y condiciones que se esta-
blezcan reglamentariamente, aquellos sumi-
nistros a consumidores que tengan la condi-
ción de vulnerables severos acogidos a tarifas 
de último recurso y que estén siendo atendi-
dos, respecto a estos suministros, por los ser-
vicios sociales de las Administraciones Públi-
cas competentes por hallarse, en atención a 
su renta, en riesgo de exclusión social. Estos 
suministros se circunscribirán a personas físi-
cas en su vivienda habitual. Todo lo anterior 
deberá ser acreditado mediante documento 

expedido por los servicios sociales de las refe-
ridas Administraciones Públicas.�

51. DEL GUAYO CASTIELLA, I., 2017, p. 359: 
�En otras palabras, aunque exista el riesgo de 
exclusión social, el consumidor no encajará 
en la subcategoría del art. 4 si no está siendo 
atendido por la Administración, para pagar la 
factura eléctrica, en al menos el 50%. Este ma-
tiz es de gran relevancia, a efectos de deter-
minar cuándo se le puede cortar el suministro 
a ese tipo de consumidor y cuándo no se le 
puede cortar. Esta distinción entre dos tipos 
de consumidor vulnerable severo no tiene una 
cobertura legal clara en la LSE�.

52. L’article 5.3 permet de mantenir la interven-

ció en preus per als energy poor or vulnerable 
household customers durant cinc anys des 
de l�entrada en vigor de la Directiva i fins i tot 
més enllà (paràgraf 4) en la mesura que sigui 
estrictament necessari per raons d�urgència 
extrema. Aquestes intervencions hauran de 
notificar-se a la Comissió dins d�un mes de la 
seva adopció i hauran d�explicar el motiu pel 
qual altres instruments no podien abordar su-
ficientment la situació. 

53.  Article 6.3 i annex I de l’RD 897/2017.

54. Article 4.2 de l�RD 897/2017, en relació amb 
l�article 52.4.j) de la Llei del sector elèctric.

55.   Disposició final quarta de l�RD 897/2017.

56. Article 2 i annex I de l’Ordre ETU/943/2017.

57.  Article 7.4 de l’RD 897/2017.

58. Article 123 de la Llei 39/2015, d�1 d�octubre, 
del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. BOE núm. 236, de 
02/10/2015.

59.  Article 236-18 de la Llei 25/2010, de 29 de 
juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a la persona i la família. BOE núm. 
203, de 21/08/2010.

60. Article 17 del BOE núm. 156, de 28/06/2010.

61.  Article 7.5 de l’RD 897/2017.

62. Article 3.3 de l’RD 897/2017.

63.  Article 3.1 de l’Ordre ETU/943/2017.
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do de las comprobaciones realizadas 
por la misma, tanto para la condición 
de consumidor vulnerable como para 
la de consumidor vulnerable severo, 
que se materializará en un campo que 
indique «CUMPLE LOS REQUISITOS 
PARA SER CONSIDERADO CONSU-
MIDOR VULNERABLE/VULNERABLE 
SEVERO» O «NO CUMPLE LOS RE-
QUISITOS PARA SER CONSIDERADO 
CONSUMIDOR VULNERABLE/VUL-
NERABLE SEVERO»”.64

Igualment, l’aplicació indicarà, si és 
el cas, la impossibilitat de realitzar la 
comprovació, supòsit en què el dit co-
mercialitzador rebutjarà, amb la indi-
cació expressa del motiu, la sol·licitud. 

No deixa de ser curiós que, malgrat 
aquesta opció en lògica centralitzado-
ra, el Reial decret tingui una cura parti-
cular a no dir que cap òrgan del Minis-
teri no adopta cap decisió. És l’aplica-
ció electrònica la que, si transposem 
les categories conceptuals dels actes 
administratius, fa una declaració de 
judici, que podríem equiparar a una 
mena d’informe, de caràcter vinculant, 
per al comercialitzador de referència, 
que és qui, formalment, adopta la de-
cisió.

Amb aquesta redacció no costaria gai-
re parlar d’una incursió de la regulació 
en el món emergent de la intel·ligència 
artificial. 

En resum, a través d’un algoritme no 
gaire sofisticat que actua sobre unes 
dades entrades a l’aplicació telemà-
tica, l’Administració estatal assumeix 
una competència executiva en la de-
terminació de qui té dret al bo soci-
al, tot aplicant la normativa que ella 
mateixa ha dictat, però orquestrada 
de manera que no emet cap acte ad-

ministratiu contra el qual es pugui re-
córrer, car no hi ha una declaració de 
voluntat, sinó una declaració de judici 
sobre la base de la qual un altre sub-
jecte, normalment de naturalesa jurí-
dica privada, el comercialitzador de 
referència, decideix sense cap auto-
nomia. 

La decisió del comercialitzador de re-
ferència és susceptible de reclamació 
davant els serveis de consum,65 per 
raó del caràcter de consumidor66 de 
qui rep el subministrament, i de pro-
veïdor de qui el presta,67 el mateix co-
mercialitzador de referència.68

D’aquesta manera, la conclusió de la 
sentència del Tribunal Constitucional 
62/2016, a la qual farem una referèn-
cia més extensa en tractar de la sus-
pensió del subministrament,69 que les 
mesures legislatives de protecció al 
consumidor vulnerable en el sector 
elèctric han de quedar enquadrades 
dins de les competències estatals 
bàsiques en matèria de planificació 
general del sistema econòmic70 i del 
règim energètic i miner,71 amb preva-
lença a les que l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya reconeix a la Generalitat 
en matèria de consum72 i de serveis 
socials,73 és llegida pel Govern esta-
tal com si hagués assumit també les 
competències executives.

4.5. LA TAXA DE PROTECCIÓ ÉS INSA-
TISFACTÒRIA

Aquesta opció política i normativa en 
clau centralitzadora no resulta en una 
taxa de protecció satisfactòria. L’es-
timació feta pel Ministeri74 diu que el 
nombre de llars que faran ús del bo 
social és, aproximadament, de 2,5 mili-
ons, que supera l’actual de 2,44. El nou 
bo podria donar cobertura a més de 

6 milions de persones, tot aplicant la 
ràtio de 2,5 persones per cada llar que 
deriva dels estudis de l’Institut Nacio-
nal d’Estadística. Tot seguit, indica que 
“no es una cuestión de ampliar el co-
lectivo de consumidores bajo la pro-
tección del bono social sino garantizar 
que la cobertura del bono social atien-
da eficazmente a todos los consumi-
dores que realmente lo necesitan”.

Això no obstant, quan detalla l’estima-
ció de l’impacte econòmic, introdueix 
una “tasa de aceptación” que “repre-
senta la proporción de hogares que 
finalmente podrían acogerse al bono 
social dado que la acreditación de la 
condición de beneficiario del bono so-
cial se realizará a petición de los propi-
os interesados y es improbable que la 
totalidad de ellos llegue a hacerlo. Por 
ello, esta tasa se ha fijado en el 45%”.

És a dir, que es preveu que el 55% de 
les llars que tinguin dret al bo social en 
quedaran fora.

Passar pel sedàs de la Constitució, que 
estableix l’Estat com a social (i demo-
cràtic) de dret75 i que diu que l’Admi-
nistració actua d’acord amb el principi 
d’eficàcia,76 afirmar que el 55% de les 
llars amb dret al bo social no l’obtin-
dran deixa garratibat. Si la conclusió de 
la memòria fou aquesta, sembla que, 
per imperatiu constitucional, caldria 
haver convocat totes les administraci-
ons i agents implicats en el sector, els 
comercialitzadors de referència, però 
també els del mercat lliure, distribuï-
dors, etc., i buscar com es pot millorar 
el procediment per a incrementar sig-
nificativament la taxa de cobertura. És 
cert que aquestes organitzacions van 
tenir l’oportunitat de dir-hi la seva a 
través de l’informe preceptiu del Con-
sell Consultiu de l’Electricitat;77 però, 

quan l’he consultat, no hi he sabut tro-
bar cap referència a aquest punt.

Les previsions de la Llei de procedi-
ment administratiu en relació amb la 
bona regulació78 per assegurar que 
les disposicions generals siguin legals 
i oportunes, això és, que serveixin de 
la millor manera possible els interes-
sos generals que justifiquen la seva 
aprovació, no s’han respectat, com a 
mínim en relació amb el principi d’efi-
càcia; però també hi ha dubtes en el 
de no vulneració de la Constitució.79 
Com assenyala el magistrat Xiol Ríos 
en el seu vot particular a la sentència 
62/2016 del Tribunal Constitucional 
esmentada, cal reflexionar sobre si un 
sistema que subordina el seu mante-
niment i funcionament a la marginació 
o exclusió social d’una part de la seva 
població té cabuda en un règim juridi-
coconstitucional que es defineix com 
a social i democràtic. 

La veritat és que gairebé voldria que, 
en un exercici de creativitat llatina, la 
taxa d’acceptació prevista a la me-
mòria fos allò que se’n diu “fer-se una 
trampa al solitari”. Un exercici de pica-
resca amb la intenció de rebaixar en 
fase de pressupost els costos previs-
tos d’un sistema elèctric encara llastat 
per l’anomenat dèficit de tarifa. En defi-
nitiva, hagués estat allò que els anglo-
saxons en diuen Kick the can down the 
road, o, en uns termes més nostrats, 
“qui dia passa, any empeny”, i ja ho tro-
barem a la liquidació. 

5. ALGUNS COMENTARIS EN RELACIÓ 
AMB EL MECANISME DE FINANÇA-
MENT. UN SUSPENS DEL LEGISLADOR

Són diversos els intents fallits del Go-
vern i del legislador estatals de carre-
gar el finançament del bo social a les 
empreses elèctriques. Els recursos 
interposats pels afectats davant dels 
tribunals han posat fi fins ara —encara 
pendents de sentències les impugna-
cions de la darrera reforma efectuada 

pel Reial decret llei 7/2016— al resca-
balament de les dites empreses pels 
contribuents, que han vingut al rescat 
en el naufragi de la normativa.

Des de la creació del bo social el 2009, 
el Govern estatal, en exercici de les 
seves competències de legislador 
d’urgència mitjançant un decret llei 
que després ha convalidat el Congrés 
dels Diputats, ha intentat que el finan-
çament del descompte l’assumissin 
determinats operadors en els mercats 
elèctrics que, a cop de sentència del 
Tribunal Suprem, han anat canviant. Hi 
ha hagut, fins ara, quatre redaccions 
diferents.

5.1. LA PRIMERA I SEGONA  
REDACCIÓ: DEL FINANÇAMENT  
PELS GENERADORS A COST  
DEL SISTEMA ELÈCTRIC

El Reial decret llei 6/2009, que, com 
hem vist, creà el bo social, atribuí el 
seu finançament als titulars d’instal-
lacions de generació del sistema elèc-
tric. El Tribunal Suprem, per la sentèn-
cia 1425/2012,80 va acceptar la posició 
d’Iberdrola en el recurs contenciós ad-
ministratiu contra la normativa de des-
plegament, l’Ordre ITC/1723/2009, 
i entengué que era contrària a la Di-
rectiva europea 2003/54, del mercat 
interior d’electricitat, vigent quan es 
va aprovar i que exigia que les obliga-
cions de servei públic fossin transpa-
rents, no discriminatòries i controla-
bles. 

Es va procedir a donar compliment a 
l’obligació de devolució de les quan-
titats pagades, amb els interessos de 
demora corresponents i, per l’Ordre 
IET/843/2012 (que constitueix la se-
gona redacció), s’establí el bo social 
com a cost del sistema elèctric i, per 
tant, cobert per tots els usuaris.

 
 
 
 
 
 

5.2. LA TERCERA REDACCIÓ: SOCIE-
TATS QUE DESENVOLUPEN SIMULTÀNI-
AMENT LA PRODUCCIÓ, LA DISTRIBU-
CIÓ I LA COMERCIALITZACIÓ

La tercera redacció s’efectuà pel Re-
ial decret llei 9/2013 i, després, per la 
Llei del sector elèctric 24/2013, que, 
en l’article 45.4, va imposar assumir el 
descompte a les matrius dels grups 
de societats o, si s’escau, societats 
que desenvolupen simultàniament 
les activitats de producció, de distri-
bució i de comercialització. El Tribunal 
Suprem, en la sentència 4526/2016,81 
en resoldre un nou recurs contenci-
ós administratiu contra la normati-
va reglamentària de desplegament 
d’aquest precepte legal, aprovada pel 
Reial decret 968/2014, va tornar a in-
aplicar la llei per contradicció amb la 
normativa comunitària del mercat in-
terior d’electricitat. En aquest cas, la 
Directiva 2009/72CE, que ja era la vi-
gent en aprovar-se, tot determinant la 
correlativa obligació de devolució per 
responsabilitat extracontractual o pa-
trimonial de l’Estat. 

És cert que, en ambdues sentències, 
hi ha un vot particular discrepant d’un 
magistrat; però, al cap i a la fi, han es-
tat els ciutadans —contribuents ma-
jorment, usuaris del sector elèctric 
durant un breu període de temps— els 
qui han assumit aquest descompte i 
no els operadors en el sistema elèctric 
als quals el legislador va imposar-los 
l’obligació. Confiem que, en execució 
de sentència, s’hagi tingut en compte 
si el van arribar a repercutir als con-
sumidors, per tal que el bo social no 
s’hagi transformat en una subvenció 
pública directa a compte de resultats, 
vestida de devolució d’ingressos inde-
guts.

5.3. LA QUARTA REDACCIÓ: L’HORA 
DELS COMERCIALITZADORS

Finalment, si més no fins ara, la quar-
ta redacció s’ha efectuat mitjançant 
el Reial decret llei 7/2016 esmentat. 
Aquest imposa assumir el cost de la 

64.   Article 6.4 de l’Ordre ETU/943/2017.

65. Pel que fa a l�arbitratge de consum, vegeu 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., 2016.

66. Article 3. Text refós de la Llei general per 
a la defensa dels consumidors i usuaris, BOE 
núm. 287, de 30/11/2007.

67. Article 7. Ídem anterior.

68. El Síndic de Greuges s�ha plantejat el dubte 
de si caldrà que el consumidor presenti un full 
de reclamació davant de l�empresa comercia-
litzadora abans d�acudir a l�arbitratge de con-
sum.

69. Relativa al Decret llei de Catalunya 6/2013, 
pel qual es modifica la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya.

70. Article 149.1.13 de la Constitució. 

71. Article 149.1.25 de la Constitució.

72. Article 123 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya.

73. Article 166 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya.

74. P. 13 i 14 de la �Memoria justificativa del Real 
Decreto por el que se regula el consumidor 

vulnerable de energía eléctrica, el bono social 
y las condiciones de suspensión del sumin-
istro para consumidores con potencia con-
tratada igual o inferior a 10 kW�. Accessible a 
http://www.minetad.gob.es/energia/es-ES/
Participacion/Documents/Bono%20Social/
memoria-RD-bono-social-2017.pdf.

75. Article 1.1 de la Constitució.

76.   Article 103.1 de la Constitució.

77. Vegeu la nota 46. Accessible a https://
www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc00917.

78. Article 129 de la Llei 39/2015.

79.  Article 128.2 de la Llei 39/2015.

80. STS 1425/2012, ponent Eduardo Espín. Ac-
cessible a ECLI ES:TS:2012:1425 http://www.
poderjudicial.es/search/contenidos.action?ac

tion=contentpdf&databasematch=TS&referen
ce=6315061&links=%22419%2F2010%22&optimi
ze=20120323&publicinterface=true.

81. De 24 d’octubre de 2016. Accessible a 
ECLI:ESTS:2016:4526 http://www.poderju-
dicial.es/search/contenidos.action?action

=contentpdf&databasematch=TS&referenc
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%222279%2F2016%22&optimize=20161027&pu
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mesura a les matrius de grups de so-
cietats que desenvolupen l’activitat 
de comercialització, o a les mateixes 
societats que així ho facin i no formin 
part de cap grup societari. En l’expo-
sició de motius, es justifica per raó de 
qui aplica el descompte en la factura, 
això és, el comercialitzador. Més enda-
vant, s’hi raona l’exclusió del seu finan-
çament pels titulars de les activitats 
de transport i de distribució pel fet que 
són monopolis naturals, que tenen un 
règim de retribució regulada i que, si 
se’ls imposés, a banda de la manca 
de relació directa de la seva activitat 
—diu— amb l’objecte de la mesura, 
obligaria a reconèixer-los com un cost 
i traslladar-ho als consumidors (també 
als vulnerables) mitjançant els peat-
ges d’accés. 

La motivació del Reial decret llei 
7/2016 no em sembla gaire treballada, 
tenint en compte que ens hi juguem 
que es torni a deixar sense efecte i a 
repercutir novament sobre els contri-
buents. A l’afirmada no vinculació del 
transport i de la distribució amb el 
consum, s’hi pot objectar que bé les 
puntes de demanda obliguen a di-
mensionar les xarxes. Al fet de donar 
com a fet que necessàriament s’hagi 
de repercutir com un cost del sistema, 
s’hi pot oposar que tal vegada es po-
dria excloure expressament, com una 
afectació a marges. Finalment, que 
s’ignori que els comercialitzadors tam-
bé el repercutiran sobre els consumi-
dors sembla molt ignorar. 

El mètode de càlcul establert, de for-
ma proporcional a la quota de clients, 
fa recaure una major contribució en 
aquells comercialitzadors que tenen 
majoritàriament clients domèstics per 
sobre dels que els tenen sobretot in-
dustrials. Hi ha comercialitzadors amb 
pocs clients (industrials) d’alts o molt 
alts consums i, per tant, facturacions 
anuals més elevades que d’altres amb 
una cartera molt més àmplia de cli-
ents però amb poc consum. Es podria 
argumentar que, al cap i a la fi, el bo 
social protegeix aquest tipus de petit 
consumidor i que, per tant, si cal reper-

cutir-lo sobre algú, que recaigui sobre 
els “iguals”. És un argument; però el de 
facturació té també un valor no qüesti-
onable des de dos punts de vista: el de 
repartiment en consideració al muscle 
financer de cada empresa comercialit-
zadora, el de distribució entre tots els 
consumidors, en proporció amb la ca-
pacitat econòmica mostrada en funció 
del consum efectuat.

Si es pretén que tots els consumidors 
suportin, d’alguna manera, aquest 
ajut, els consumidors directes, que 
obtenen l’energia sense la intermedia-
ció d’una comercialitzadora,82 queden 
lliures d’aquesta contribució. Si bé el 
seu nombre és reduït, el consum efec-
tuat és molt considerable.83

Si, a més a més de tot l’anterior, el sub-
ministrament amb bo social només el 
poden prestar els comercialitzadors 
de referència però tots han de finan-
çar-lo, no era aventurat imaginar im-
pugnacions, que ja s’han produït, i que 
poden concloure amb una nova sen-
tència del Tribunal Suprem argumen-
tant que aquesta obligació de servei 
públic no és transparent i sí és, en can-
vi, discriminatòria. El temps ho dirà.

5.4. LA JURISPRUDÈNCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREM

Atesa la insistència del Tribunal Su-
prem que les normatives estatals han 
vulnerat les directives de mercat inte-
rior d’electricitat pel fet de discriminar, 
a l’hora de fer recaure el finançament 
de bo social, entre operadors en el 
sector elèctric, és inevitable pregun-
tar-se si imposar el cost d’una obli-
gació que només poden prestar uns 
comercialitzadors (els de referència) a 
tots ells (també als de mercat lliure) no 
és també discriminatori i, en cas que 
no ho fos, si ho seria l’exclusió dels 
operadors de les activitats de trans-
port i de distribució.

El mateix Tribunal ha admès que sí que 
es pot establir una obligació de servei 
públic en el sector elèctric que impli-
qui una prestació patrimonial no tri-

butària pels obligats.84 Prèviament, en 
analitzar la competència en el mercat 
elèctric minorista, hem argumentat en 
quins casos pot tenir sentit econòmic 
la imposició d’aquesta obligació. 

Quedaria, però, considerar amb més 
deteniment com contextualitzar, en 
relació amb el bo social, les exigències 
establertes en les directives europees 
que les obligacions han de ser clares, 
transparents i no discriminatòries. 

En la mateixa sentència 1425/2012 
s’indica85 que és discriminatori perquè 
no s’addueixen raons suficients i rao-
nables que justifiquin, ni en l’exposició 
de motius, ni en el text del Reial decret 
llei 6/2009, ni en la discussió parla-
mentària, per què ha de ser el mateix 
sector elèctric o una part d’aquest, les 
empreses de generació, que es faci 
càrrec de la prestació. Igualment, con-
sidera discriminatòria i mancada de 
transparència la imposició d’una llista 
nominativa d’empreses en la seva dis-
posició transitòria 2a. Concretament, 
diu que no fixar un criteri de reparti-
ment impedeix verificar i controlar la 
correcció dels percentatges imputats 
i discrimina les empreses que aparei-
xen a la llista respecte de les que no 
hi figuren.

Quatre anys i escaig més tard, una 
nova sentència, la 4526/2016,86 ina-
plica el finançament establert a la Llei 
del sector elèctric (article 45.4), que, tal 
com havia fet alguns mesos abans el 
Reial decret llei 9/2013, va imposar-lo 
als grups de societats o, si s’escau, les 
societats que duguin a terme simul-
tàniament les activitats de producció, 
distribució i comercialització. Aques-
tes previsions van ser desplegades 
pel Reial decret 968/2014, que fou la 
norma reglamentària contra la qual es 
va recórrer.

El Tribunal entén que, si bé la nova 
norma dona criteris per justificar el 
repartiment (en l’exposició de motius 
del Reial decret llei 9/2013, no a la 
Llei), la motivació és insuficient per-
què no queda degudament explicada 

l’exoneració de l’activitat de transport, 
malgrat que s’hagi adduït que és una 
activitat regulada, desenvolupada en 
règim de monopoli legal i exclusivitat 
i que al transportista únic no li seria 
possible recuperar del mercat l’even-
tual cost.

Tampoc no queda justificada, entén el 
Tribunal, l’exoneració d’aquelles socie-
tats que desenvolupin la seva activitat 
només en un, o fins i tot dos d’aquests 
sectors, amb independència de la 
seva capacitat econòmica i volum de 
negocis a escala nacional. Unes so-
cietats que, en alguns casos, ocupen 
una posició comparativament molt 
més rellevant pel seu volum de nego-
cis que d’altres que, per desenvolupar 
totes tres, són obligades a contribuir. 

A més a més, el fet de no establir unes 
coordenades temporals limitades per 
a la vigència de l’obligació, sinó de for-
ma indefinida i sense retorn ni cap me-
sura compensatòria, considera que és 
contrari al principi de proporcionalitat. 

En el vot particular dissident que s’hi 
formula,87 s’aplica el principi de raci-
onalitat econòmica, juntament amb 
qüestions de naturalesa processal, 
com ara entendre que s’hauria hagut 
de demanar la intervenció del Tribunal 
Constitucional, si es pensava que la 
reforma legal pretenia eludir el com-
pliment de la sentència 1425/2012 del 
Tribunal Suprem, o d’haver plantejar 
una qüestió prejudicial davant del Tri-
bunal de la Unió Europea, si es consi-
derava que l’article 45.4 no era com-
patible amb el dret europeu. En mèrit 
del principi de racionalitat econòmica, 
un dels paradigmes rectors de la bona 
regulació normativa, entén que, per la 

singular estructura competitiva dels 
mercats espanyols d’energia elèctri-
ca, els grups integrats verticalment 
tenen una posició crucial que els ator-
ga avantatges competitius respecte 
d’altres agents del sistema. Aquests 
avantatges justificarien que l’obligació 
de finançament recaigués només so-
bre ells. 

L’argumentació de la majoria del Tri-
bunal condueix a exigir que, a fi que el 
repartiment del bo no sigui discrimina-
tori, cal que hi participin tots els actors 
del sistema (la generació, el transport, 
la distribució i la comercialització), si 
bé admetent que el volum de negoci 
pugui modular-ne la participació.88

5.5. EL FINANÇAMENT DE LES OBLI-
GACIONS DE SERVEI PÚBLIC EN AL-
TRES SERVEIS EN XARXA 

Un examen de les previsions legals 
de finançament del servei universal 
en uns altres serveis econòmics d’in-
terès general que es presten a través 
de xarxa, el de telecomunicacions i el 
postal, ens pot donar alguna pista de 
com es podria articular el finançament 
del bo social amb ple respecte al dret 
de la Unió Europea.

Tant en l’un cas com en l’altre, s’esta-
bleix l’obligació de contribuir al finan-
çament del servei universal als opera-
dors en el sector que superin una xifra 
de negoci determinada. A la Llei gene-
ral de telecomunicacions, els que tin-
guin una xifra d’ingressos bruts d’ex-
plotació anual de 100 milions d’euros.89 
A la Llei del servei postal universal, es 
reparteix entre tots els titulars d’au-
torització per prestar serveis postals, 
amb una xifra de negocis —aquest cop 

computada a import net— superior als 
50.000 euros.90 La diferència entre els 
sectors de telecomunicacions i postal 
i l’elèctric rau en el grau de competèn-
cia (menor en el darrer) i en el fet que 
una part de l’activitat d’aquest últim 
és regulada i no subjecta a les regles 
de mercat; però la generalització de la 
contribució a tots els agents del sector 
sobre la base de la facturació sembla 
la via d’eludir crítiques de discrimina-
ció i de falta de transparència.

En tot cas, sembla obvi que la contri-
bució no ha de superar un llindar que 
afecti ni la viabilitat de l’empresa ni una 
rendibilitat raonable d’aquesta.91

6. LES CONDICIONS EN QUÈ ES POT 
SUSPENDRE EL SUBMINISTRAMENT I 
ELS SUPÒSITS EN ELS QUALS NO ES 
POT SUSPENDRE

Una lectura atenta de la nova regula-
ció ens permet destacar quatre idees 
clau:

- Reforça les garanties del consu-
midor i imposa càrregues de gestió 
importants als comercialitzadors.

- No distingeix entre el consumidor 
vulnerable i el que no ho és, de tal 
manera que la garantia necessària 
per al primer pot esdevenir un regal 
per al qui, voluntàriament i sense 
estar en situació de vulnerabilitat, 
incompleix el contracte.

- La prohibició de suspensió del 
subministrament pels anomenats 
consumidors vulnerables severs en 
risc d’exclusió social és un progrés 
important, en la línia de les treves 

82. Article 6.g) de la Llei del sector elèctric.

83. En facilita informació la CNMC: http://
www.minetad.gob.es/energia/electricidad/
Distribuidores/Paginas/ConsumidoresDirec-
tosMercado.aspx.

84. Esmentada a la nota 80, FJ 4.

85. FJ 5.

86. Esmentada a la nota 81, que resol, després 
d�haver examinat de manera conjunta i con-

cordada el recurs presentat per Viesgo Infra-
estructuras Energéticas (abans EON España) 
amb els recursos 960/2014, 11/2015 i 16/2015, 
en els quals va ser ponent María Isabel Perelló.

87. Magistrat Bandrés.

88. Per a un comentari de la jurisprudència del 
Tribunal Suprem en aquest punt, vegeu LOZA-
NO CUTANDA, B., 2016.

89. Llei 9/2014, de 9 de maig, general de te-
lecomunicacions. �Artículo 27.2. El coste neto 
de la obligación de prestación del servicio 
universal será financiado por un mecanismo 
de reparto, en condiciones de transparencia 
y no discriminación, por aquellos operadores 
que obtengan por la explotación de redes o 
la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas unos ingresos brutos de explo-
tación anuales superiores a 100 millones de 
euros. Esta cifra podrá ser actualizada o mo-
dificada mediante Real Decreto acordado en 

Consejo de Ministros, previo informe de la Co-
misión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia, en función de la evolución del mercado 
y de las cuotas que los distintos operadores 
tienen en cada momento en el mercado.�

90. Llei 43/2010, de 30 de desembre, del 
servei postal universal, dels drets dels usuaris 
i del mercat postal. �Artículo 31.2. Los titulares 
de autorizaciones administrativas singulares, 
y el operador designado, estarán obligados 
a satisfacer una contribución anual, cuyo he-
cho imponible es la prestación de servicios 
postales en el ámbito del servicio postal uni-
versal mediante autorización administrativa 
singular. Esta contribución estará destinada 
íntegramente a subvenir las necesidades de 
financiación de la carga financiera injusta a 

que se refiere el artículo 28 de la presente ley. 
3. Los sujetos pasivos de esta contribución son 
los titulares de una autorización administrativa 
singular cuya cifra anual de negocios, derivada 
de las actividades desarrolladas en el ámbito 
del servicio postal universal, supere los 50.000 
euros o la que proporcionalmente correspon-
da en los años de inicio o cese de la actividad. 
4. la base imponible de la contribución es el 
importe neto de la cifra de negocios que ob-
tenga en cada período impositivo el titular de 
la autorización administrativa por la prestación 
de los servicios postales incluidos en el ám-
bito autorizado.�

91. Per a un desenvolupament, vegeu BART-
LETT CASTELLÀ, E. R., 2015.
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hivernals previstes per la directiva i 
per alguna legislació autonòmica.

La seva articulació trasllada a l’era-
ri autonòmic i local la responsabilitat 
que sigui operativa.

A més, cal tenir present la vigència a 
Catalunya de la Llei 24/2015, de po-
bresa energètica.

6.1. GARANTIES DEL CONSUMIDOR 
I CÀRREGUES DE GESTIÓ ALS 
COMERCIALITZADORS

El que coneixem per tall de subminis-
trament, suspensió en la terminologia 
legal, ho regulen els articles 18 a 21 del 
Reial decret 897/2017.

La primera impressió que deixa la seva 
lectura és que les garanties de l’usuari 
del servei, del consumidor, es refor-
cen, tot imposant càrregues de gestió 
importants, en temps i en diners, a les 
comercialitzadores. 

El Reial decret desenvolupa deta-
lladament les comunicacions que el 
comercialitzador (de referència o en 
el mercat lliure, segons amb qui es 
tingui el contracte) ha de remetre al 
consumidor amb potència contracta-
da igual o inferior a 10 kW un cop su-
perat el termini de 20 dies per pagar 
la factura, sense que s’hagi fet efec-
tiva. Aquestes comunicacions han 
d’esmentar que el subministrament 
pot ser suspès si no es paga, indicar 
el termini en què pot iniciar-se el pro-
cediment de suspensió, acompanyar 
informació sobre la possibilitat d’aco-
llir-se al PVPC (s’entén que als con-
sumidors en el mercat lliure) i, si es 
compleixen els requisits, de sol·licitar 
el bo social.

Són fins a tres els requeriments fe-
faents (probablement s’utilitzarà el 
burofax) que, seqüencialment, ha de 
remetre el comercialitzador i el model 
dels quals s’incorpora (annexos II, III i 
IV). La tramesa del primer requeriment 
i, si no pot ser notificat, la remissió del 
segon, inicia el termini perquè es pu-
gui suspendre el subministrament. A 
més, setmanalment, ha de remetre a 
l’òrgan competent en matèria d’ener-
gia de cada comunitat autònoma una 
llista dels punts de subministrament 
als quals s’hagi requerit el pagament, 
amb la indicació de la data a partir 
de la qual el subministrament pot ser 

suspès, també d’acord amb un model 
aprovat (annex V).

El termini per poder iniciar la suspensió 
és de dos mesos des del requeriment 
fefaent de pagament, que el Reial de-
cret llei 7/2016 va ampliar a quatre si 
són consumidors vulnerables.

Se m’ocorren dues preguntes a fer. La 
primera, si es podria assolir un resul-
tat comparable amb menys càrregues 
per a les empreses. La segona, si no 
caldria discriminar entre consumidor 
vulnerable i el que no ho és, no sola-
ment en relació amb el termini a partir 
del qual es pot suspendre, sinó també 
a l’hora d’articular el procediment.

6.2. NO DISTINCIÓ ENTRE  
EL CONSUMIDOR VULNERABLE  
I EL QUE NO HO ÉS

La protecció del consumidor no ha de 
fer oblidar que, juntament amb situaci-
ons de vulnerabilitat, n’hi ha de descu-
rança o, fins i tot, d’aprofitament de les 
escletxes legals per incomplir els con-
tractes. A l’hora de valorar la respos-
ta, cal tenir present dues qüestions. 
Organitzativa, la primera, això és, que 
el servei suspès per un impagament 
inferior a cinc mesos es restableix, un 
cop pagat, en una hora aproximada-
ment. De caràcter tècnic, la segona, 
consisteix que és possible reduir re-
motament, sense presència al punt 
de subministrament si hi està instal·lat 
un comptador dels anomenats intel-
ligents, la potència a 1,1 kW/h, cosa 
que no suposa la suspensió total; però 
impedeix el funcionament d’una part 
dels aparells connectats. 

Tal vegada tindria sentit alleugerir el 
procediment en relació amb el consu-
midor no qualificat de vulnerable, te-
nint en compte que, fins i tot efectuada 
la suspensió, el restabliment del servei 
pot ser molt ràpid. Una alternativa per 
als no vulnerables podria ser reduir 
la potència a partir d’un moment de-
terminat, amb caràcter previ a la sus-
pensió, i donar temps a regularitzar els 
pagaments. En el cas dels vulnerables, 
amb més motiu, també caldria valorar 
aquesta opció com a preferent a la 
suspensió.

6.3. LA PROHIBICIÓ DE SUSPENSIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT PER ALS 
ANOMENATS CONSUMIDORS VULNE-
RABLES SEVERS EN RISC D’EXCLUSIÓ 
SOCIAL ÉS UN PROGRÉS IMPORTANT

La modificació de la Llei del sector 
elèctric pel Reial decret llei 7/2016 in-
corpora, per primera vegada i tal com 
havia establert la normativa catalana 
contra la qual va recórrer el Govern 
estatal i considerada inconstitucional 
per raons competencials pel Tribunal 
Constitucional, la previsió que a de-
terminats consumidors vulnerables no 
se’ls pugui suspendre el subministra-
ment.

Per articular-ho jurídicament, s’utilitza 
una categoria ja preexistent a la Llei 
del sector elèctric, el subministrament 
de caràcter essencial, condició que 
s’anava atribuint a serveis d’importàn-
cia rellevant per a la societat, com, per 
exemple, l’enllumenat públic, l’abasta-
ment d’aigua o les instal·lacions vincu-
lades a defensa, seguretat o protecció 
civil, així com en els subministraments 
domèstics que són imprescindibles 
per alimentar un equip mèdic que si-
gui indispensable per mantenir amb 
vida una persona.

Concretament, s’afegeix una nova lle-
tra, la j), a l’article 52.4 de la Llei del 
sector elèctric, que diu així:

“En los términos y condiciones que 
se establezcan reglamentariamente, 
aquellos suministros a consumidores 
que tengan la condición de vulnera-
bles severos acogidos a tarifas de 
último recurso y que estén siendo at-
endidos, respecto a estos suministros, 
por los servicios sociales de las Ad-
ministraciones Públicas competentes 
por hallarse, en atención a su renta, 
en riesgo de exclusión social. Estos 
suministros se circunscribirán a per-
sonas físicas en su vivienda habitual. 
Todo lo anterior deberá ser acreditado 
mediante documento expedido por 
los servicios sociales de las referidas 
Administraciones Públicas”.

Les previsions de la legislació catala-
na contra la pobresa energètica fins i 
tot es reforcen, ja que aquesta limitava 
la prohibició al període hivernal, ce-
nyint-se a la literalitat de l’habilitació 
de la Directiva 2009/72/CE, i ara, en 
canvi, no hi ha límit temporal mentre 
es mantinguin les circumstàncies que 

tot seguit comentarem. A més, si la 
normativa catalana remetia a una ne-
gociació per al pagament del deute 
generat, aquí aquest ha quedat eixu-
gat, en haver-se configurat com a pa-
gament que liquida el deute i no com 
un ajornament ni com un avançament 
o una bestreta. 

El Reial decret 897/201792 desenvolu-
pa aquestes previsions de la Llei del 
sector elèctric establint que el submi-
nistrament per als consumidors vul-
nerables, adjectivats de severs segons 
les previsions d’aquest,93 que estiguin 
acollits al bo social, per tant, a la tarifa 
d’últim recurs, i siguin atesos pels ser-
veis socials d’una Administració auto-
nòmica o local que financi almenys el 
50% de l’import de la seva factura pre-
vi a l’aplicació del descompte per bo 
social, serà considerat essencial i no 
es podrà suspendre.94

És un mecanisme que promou, encara 
que no hi obliga perquè no pot fer-ho, 
ja que el Govern estatal no té com-
petència per imposar-ho, l’assumpció 
d’uns compromisos econòmics per 
altres administracions, l’autonòmica 
i la local, per evitar suspensions de 
subministrament. Les empreses obli-
gades al finançament del bo social as-
sumiran la resta.95

Més enllà dels dubtes de legalitat 
que suscita la creació per reglament 
d’aquest nou subtipus de consumidor 
vulnerable sever, ultra que l’Execu-
tiu central no pugui forçar a assumir 
aquest cost a unes altres adminis-
tracions, cal recordar que les dites 
administracions (autonòmica i local) 
pateixen importants tensions pressu-

postàries com a conseqüència dels 
compromisos de dèficit assumits per 
l’Estat espanyol, distribuïts de forma 
desigual entre les diverses administra-
cions territorials, més a càrrec d’elles 
que de l’Administració dirigida pel Go-
vern estatal, i el compliment del qual 
aquest els exigeix amb força rigor. En 
aquest sentit, recordem l’obligació 
d’aplicar el superàvit pressupostari a 
eixugar el deute acumulat.

Veiem, doncs, que els poders cen-
trals, després de negar durant anys la 
possibilitat de no suspendre el submi-
nistrament en cas d’impagament, han 
acabat incorporant allò que alguna 
legislació autonòmica havia previst; 
amb una articulació jurídicament sò-
lida (considerar essencials determi-
nats subministraments a persones 
físiques en el seu domicili habitual) i 
des de la tranquil·litat que, en vista de 
la jurisprudència constitucional, dona 
saber-se competent per fer-ho. Tot 
plegat, una rectificació raonable que 
saludem com a positiva. 

Ara bé, que l’operativitat de la mesu-
ra protectora passi per carregar-li la 
factura als serveis socials de les admi-
nistracions territorials que prèviament 
s’ha marginat d’intervenir, fins i tot pel 
que fa a les funcions executives, en 
unes condicions pressupostàries ad-
verses, planteja algun dubte tant en 
termes de la lleialtat institucional que 
es requereix en el tracte entre admi-
nistracions com d’eficàcia en el com-
pliment dels objectius fixats.96

7. SOBRE LA VIGÈNCIA DE LA LLEI 
24/2015, CONTRA LA POBRESA 
ENERGÈTICA

Té sentit que comentem, ni que sigui 
mínimament, aquesta normativa i, per 
fer-ho, cal començar per aquella pre-
cedent de la que porta causa. 

La insuficiència de la configuració del 
bo social per evitar els “talls de sub-
ministrament”, almenys fins a aques-
ta darrera reforma del desembre de 
2016 i el seu desenvolupament; el fet 
que els dits “talls” experimentessin un 
increment considerable com a conse-
qüència de la crisi econòmica que, de-
rivada de la crisi financera internacio-
nal, colpeja Espanya a partir del 2009, 
i la manca d’iniciatives estatals, impul-
sà la Generalitat a prendre mesures. 
El desembre de 2013, es modifica el 
Codi de consum català pel Decret llei 
de Catalunya 6/2013, i es preveu una 
mesura que pretén protegir els consu-
midors vulnerables. 

El Govern estatal recorre contra la 
modificació invocant que s’estan en-
vaint les competències estatals i en 
demana la suspensió d’acord amb la 
previsió de la Constitució;97 però no 
pren cap iniciativa més, en mèrit de 
les competències que defensa, per fer 
front a la plaga de pobresa energètica. 

7.1. EL DECRET LLEI 6/2013, DE  
MODIFICACIÓ DEL CODI DE CONSUM 

Amb aquest exercici de la potestat de 
legislar per decret llei, el Govern de 
Catalunya afegeix una nova lletra, la v), 
a l’article 111-2 de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum, que imposa a l’em-
presa subministradora no suspendre 

92.  Article 7.

93. Article 3.

94. Article 20.

95. Article 12 de l’RD 897/2017.

96.  Article 3.1.e) i h) de la Llei 40/2015, de 2 
d�octubre, de règim jurídic del sector públic. 
BOE núm. 236, de 02/10/2015.

97. Article 161.2.

98. Reproduïm el precepte considerat i, en 
negreta, allò que el Tribunal Constitucio-
nal declarà nul: «v) Personas en situación 
de vulnerabilidad económica: son aque-
llas personas consumidoras que presen-

tan una carencia de recursos económicos, 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
1. El total de ingresos de los miembros de 
la unidad familiar o convivencial, en ningún 
caso, puede sobrepasar por todos los con-
ceptos del indicador de renta de suficiencia, 
incrementado en un 30% para cada miembro 
de la unidad a partir del tercero. A los efectos 
de determinar si se supera este límite, se de-
ben adicionar los ingresos que los miembros 
de la unidad familiar reciban en concepto de 
percepciones o ayudas de carácter social. 
2. Que se declare que no hay posibi-
lidad de reducción en el gasto relativo 
al consumo de bienes o servicios por 
haber agotado todas las medidas a tal fin. 
3. Acreditar que las tarifas que tienen con-
tratadas para el servicio de suministro re-
sponden a la modalidad de tarifa social 

prevista en la normativa de aplicación.» 
Artículo 2. Modificación del artículo 
252-4 de la Ley 22 /2010, de 20 de ju-
lio, del Código de consumo de Cataluña. 
Se añaden cuatro nuevos apartados, el 
6, 7, 8 y 9, en el artículo 252-4 de la Ley 
22/2010, con el siguiente redactado: 
«6. Al recibir un aviso de interrupción del 
suministro de electricidad o gas las perso-
nas en situación de vulnerabilidad económi-
ca, que cumplen los requisitos estableci-
dos en la letra v) del artículo 111-2, deben 
presentar en el plazo máximo de 10 días 
desde su recepción un informe de los ser-
vicios sociales básicos sobre su situación 
personal o, en su caso, copia de la solicitud 
registrada de haber solicitado su emisión. 
En el caso de que no se haya presentado 
el informe de los servicios sociales bási-
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el subministrament si un informe dels 
serveis socials evidencia la vulnerabi-
litat econòmica de les persones que 
viuen en l’habitatge del punt de sub-
ministrament.98

7.2. LA LLEI 20/2014, DE MODIFICACIÓ 
DEL CODI DE CONSUM

La tramitació com a llei de la modifi-
cació del Codi de consum efectuada 
pel Govern català com a legislador 
d’urgència conclogué amb la Llei 
20/2014, amb un redactat força co-
incident. També fou impugnat pel 
Govern estatal i, per acte del Tribunal 
Constitucional, de 12 d’abril de 2016, 
se’n suspengueren els efectes d’uns 
preceptes.99

7.3. LES CONSIDERACIONS DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El raonament del Tribunal Constitucio-
nal que porta a la declaració d’incons-
titucionalitat del Decret llei 6/2013, en 
la sentència 62/2016, i que justifica la 
suspensió de la Llei 20/2014, es pot 

resumir en un sil·logisme que copio del 
vot particular del magistrat Xiol Ríos:

“(i) La premisa mayor es que las medi-
das controvertidas deben quedar en-
cuadradas, por su carácter prevalente 
respecto de las competencias asumi-
das por la Comunidad Autónoma de 
Cataluña en materia de consumo (art. 
123 EAC) y de servicios sociales (art. 
166 EAC), dentro de las competencias 
estatales básicas en materia de plani-
ficación general del sistema económi-
co (art. 149.1.13 CE) y del régimen ener-
gético (art. 149.1.25 CE);

(ii) La premisa menor es que existe una 
normativa estatal de carácter básico 
de protección a los consumidores vul-
nerables inmersos en situaciones de 
pobreza energética que queda limi-
tada a las tarifas de último recurso y 
el bono social, sin incidir en el régimen 
de la interrupción del suministro y la 
reclamación por las comercializadoras 
de las deudas en caso de impago; y 
(iii) La conclusión es que al existir una 
contradicción entre la normativa bási-

ca estatal —sistema basado en el bono 
social— y la regulación autonómica 
controvertida —sistema basado en 
causales de suspensión de interrup-
ción del suministro y aplazamiento de 
la deuda en periodos críticos— esta 
última incurre en inconstitucionalidad 
mediata”.

En el fonament jurídic 5è de la sentèn-
cia, es raona que els preceptes inci-
deixen directament en la configuració 
del règim jurídic d’un dels subjectes 
que intervenen en el sector elèctric 
(es fa referència al comercialitzador), 
ja que afecten directament les seves 
obligacions i drets i, pel fet de tenir 
com a finalitat introduir una causa de 
suspensió de la seva interrupció en 
cas d’ impagament, també concernei-
xen la garantia del subministrament. 
Per tot plegat, el Tribunal sosté: “Tales 
circunstancias nos permiten conside-
rar que, por su contenido y finalidad, 
los preceptos impugnados presentan 
una conexión más estrecha con el ám-
bito del sector energético, de prefe-

rente aplicación, dado el carácter es-
pecífico del mismo, lo que determina 
el desplazamiento de los títulos com-
petenciales «consumo» y «servicios 
sociales»”.

La lectura dels drets reconeguts als 
consumidors i de les mesures d’assis-
tència social, previstos al Reial decret 
897/2017, dictat precisament en mèrit 
d’aquestes mateixes dues competèn-
cies estatals, de planificació gene-
ral del sistema econòmic i de règim 
energètic, fa palès que les matèries 
de consum i d’assistència social tenen 
molt poc a dir quan es tracta d’impo-
sar alguna obligació amb cost, per als 
operadors d’un sector econòmic. De 
fet, l’altre vot particular en la sentèn-
cia100 va sostenir la constitucionalitat 
de la legislació catalana en la manca 
de transposició correcta per part del 
legislador estatal, de les directives 
europees en relació amb les mesures 
de protecció als consumidors vulnera-
bles que pateixen pobresa energètica. 
Aquest buit, el passava a emplenar el 
Decret Llei 3/2013, tot i admetre que 
podia ser controvertit l’exacte enqua-
drament material (competencial) de 
les mesures que aprovava. No s’entra-
va a discutir si les competències es-
tatals eren prevalents sobre les auto-
nòmiques; sinó que s’afirmava que les 
primeres no s’havien exercit. A hores 
d’ara, amb la nova regulació del bo so-
cial, més enllà que es pugui discrepar 
sobre la seva eficàcia, ja és més difícil 
dir que no s’ha fet la transposició i, per 
tant, que no s’hagués produït el des-

plaçament de la normativa catalana 
per l’estatal.

La renúncia al desplegament norma-
tiu per part dels poders centrals tam-
bé s’argumenta en el primer dels vots 
particulars esmentats, particularment 
en el que té a veure amb “períodes 
crítics”, que sembla assumir-se que 
és obligatori per la Directiva i, per tant, 
avui es podria dir que l’Estat ja ha fet 
el desplegament que llavors mancava. 
Ara bé, en aquest vot dissident també 
es raona que les mesures cal enqua-
drar-les dins la matèria de protecció al 
consumidor i atenció social als proble-
mes concrets de persones i famílies 
més vulnerables en situació de pobre-
sa energètica.

7.4 LA LLEI 24/2015, DE MESURES 
URGENTS PER AFRONTAR L’EMER-
GÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I 
LA POBRESA ENERGÈTICA

És també controvertit si la Llei 24/2015 
reprodueix allò que ja ha anul·lat o 
suspès el Tribunal Constitucional. No 
ho és, en canvi, que contra l’article 6,101 
que preveu mesures per evitar la po-
bresa energètica, no hi ha recorregut 
el Govern estatal quan va impugnar-la 
i que, en conseqüència, no ha estat 
suspès i que gaudeix de la presump-
ció de validesa de les normes legals. 

Les seves disposicions estableixen 
que les administracions han de garan-
tir el dret d’accés als subministraments 
energètics bàsics a les persones i fa-
mílies en situació de risc d’exclusió 

residencial (article 6.1), que es defineix 
sobre la base de les rendes percebu-
des referenciades a l’indicador de ren-
da de suficiència de Catalunya (article 
5.10).

També, que ha d’establir-se, com a 
principi de precaució, un protocol obli-
gat de comunicació (dels comercialit-
zadors) als serveis socials i d’interven-
ció d’aquests serveis prèviament a la 
concessió dels ajuts per evitar els talls 
de subministrament, en casos d’impa-
gament per falta de recursos econò-
mics (article 6.2).

Les empreses subministradores (co-
mercialitzadors), abans de realitzar 
un tall de subministrament, han de 
sol·licitar prèviament un informe als 
serveis socials municipals per deter-
minar si la persona o la unitat familiar 
es troba en una de les situacions de 
risc d’exclusió residencial. En cas que 
hagi transcorregut el termini de 15 dies 
i no s’hagi emès l’informe, “s’entén que 
la unitat familiar es troba efectivament 
en situació de risc d’exclusió residen-
cial” (article 9.4). En aquest punt s’ha 
plantejat, per comercialitzadores i ser-
veis socials, un dubte en vista de les 
previsions de l’article 24.1 de la Llei 
39/2015, de procediment administratiu 
comú, que estableix que en els casos 
d’estimació per silenci administratiu, la 
resolució expressa posterior a la seva 
producció només pot ser confirmatò-
ria. Entenc que aquesta presumpció 
de risc d’exclusió social que opera per 
les comercialitzadores, sobre la base 

cos, sino únicamente su solicitud, la em-
presa suministradora suspenderá la inter-
rupción del suministro hasta que éste se 
aporte, o transcurran dos meses desde que 
se le comunicó que se había solicitado. 
Las administraciones públicas responsables 
deben emitir este informe en el plazo máximo 
de quince días, desde la fecha de su solici-
tud. Este informe, que acreditará el cumplim-
iento de los requisitos previstos en la letra v) 
del artículo 11-2, puede ser también emitido 
de oficio por los servicios sociales básicos, y 
tiene una vigencia de seis meses a partir de 
su emisión, sin perjuicio de su renovación. 
7. Respecto a las unidades familiares a las que 
se refiere la letra v) del artículo 111-2, quedarán 
protegidas de corte de suministro entre los 
meses de noviembre y marzo, ambos inclui-
dos. La deuda que se pueda acumular con 
las empresas suministradoras se aplazará con 
las condiciones que ambas partes acuerden 
o bien mediante los mecanismos de medi-
ación y arbitraje que las partes acepten. Sin 
perjuicio de los acuerdos o del resultado de la 
mediación o arbitraje, el consumidor tiene, en 
cualquier caso, el derecho a satisfacer la deu-
da pendiente de manera íntegra o fraccionada 
entre los meses de abril a octubre siguientes. 
8. Las empresas suministradoras de los 
servicios básicos de electricidad y gas, de 
acuerdo con las Administraciones Públicas 
podrán acordar los mecanismos de inter-
cambio de información y de precios sociales 
con el objetivo de mejorar la prevención y 
la planificación de las actuaciones públicas. 
9. Las empresas suministradoras de acuerdo 
con la normativa vigente deberán habilitar 
los mecanismos de información necesarios 

para poner en conocimiento de los servicios 
sociales básicos y los usuarios, la información 
existente y actualizada sobre las tarifas social-
es y/o las demás ayudas y medidas previstas 
para hacer frente a la pobreza energética.»

99. Remarcats en negreta els apartats suspe-
sos. �Art. 17 Adición 5 apartados (6 al 10) al artí-
culo 252-4 Ley 22/2010 Código de Consumo�.  
«6. Las empresas prestadoras deben informar, 
en cualquier aviso o comunicación referente a 
la falta de pago del servicio, de los derechos 
que afectan a la pobreza energética y de los 
demás derechos que tienen las personas 
consumidoras en situación de vulnerabilidad 
económica de acuerdo con la normativa vi-
gente. Esta información debe redactarse de 
forma clara, transparente y adecuada a las 
circunstancias, de acuerdo con las directrices 
que fije la Agencia Catalana del Consumo. 
7. Las personas en situación de vulnerabi-
lidad económica que cumplen los requisitos 
establecidos por la letra w del artículo 111-2, 
si reciben un aviso de interrupción del sum-
inistro de agua, electricidad o gas, deben 
presentar, en el plazo de quince días hábiles 
desde la recepción del aviso, un informe de 
los servicios sociales básicos sobre su sit-
uación personal o, si procede, una copia de 
la solicitud registrada en que solicitan su 
emisión. Si no se ha presentado el informe 
de los servicios sociales básicos, sino única-
mente la solicitud, la empresa suministra-
dora debe suspender la interrupción del 
suministro hasta que se aporte el informe 
o hayan transcurrido dos meses desde que 
se le comunicó que se había solicitado. 
Las administraciones públicas responsa-

bles deben emitir este informe en el plazo 
de quince días a contar de la fecha en que 
se solicita. El informe, que debe acreditar el 
cumplimiento de los requisitos estableci-
dos por la letra w del artículo 111-2, también 
puede ser emitido de oficio por los servicios 
sociales básicos y tiene una vigencia de seis 
meses a contar del día en que se emite, sin 
perjuicio del hecho de que pueda renovarse. 
El informe tiene efectos vinculantes con relación 
a la interrupción de los cortes de suministro, de 
acuerdo con lo establecido por el apartado 8. 
8. Las unidades familiares a que se refiere 
la letra v del artículo 111-2 están protegi-
das de los cortes de suministro a que se 
refiere el apartado 7, especialmente du-
rante los períodos críticos. Mediante una 
orden deben establecerse anualmente los 
meses comprendidos en estos períodos. 
La deuda que se acumule con las empre-
sas suministradoras debe aplazarse con las 
condiciones que ambas partes acuerden 
o bien mediante los mecanismos de me-
diación y arbitraje que las partes acepten. 
Sin perjuicio de los acuerdos o del resul-
tado de la mediación o arbitraje, la persona 
consumidora tiene, en cualquier caso, el 
derecho a satisfacer la deuda pendiente 
de forma íntegra o fraccionada en los me-
ses siguientes al período declarado crítico. 
9. Las unidades familiares que no pueden 
cumplir los compromisos de pago de acuerdo 
con lo establecido por el presente artículo, 
una vez agotados los mecanismos de resolu-
ción de conflictos, deben disponer de los in-
strumentos de apoyo económico necesarios.»

100. Magistrats Adela Asua i Fernando Valdés.

101. �Artículo 6. Medidas para evitar la po-
breza energética�. 1. Las administraciones 
públicas deben garantizar el derecho de 
acceso a los suministros básicos de agua 
potable, de gas y de electricidad a las per-
sonas y unidades familiares en situación de 
riesgo de exclusión residencial, de acuerdo 
con el artículo 5.10, mientras dure dicha sit-
uación. En el caso del gas, el derecho de ac-
ceso únicamente se garantiza si el edificio 
afectado dispone de este tipo de suministro. 
2. Debe establecerse, como principio de 
precaución, un protocolo obligado de co-
municación a los servicios sociales y de in-
tervención de estos servicios previamente 
a la concesión de las ayudas necesarias 
para evitar los cortes de suministro, en 
los casos de impago por falta de recur-
sos económicos de las familias afectadas. 
3. Las administraciones públicas deben 
establecer los acuerdos o convenios nec-

esarios con las compañías de suministro de 
agua potable, de gas y de electricidad para 
garantizar que concedan ayudas a fondo 
perdido a las personas y unidades familiares 
en situación de riesgo de exclusión residen-
cial o les apliquen descuentos muy nota-
bles en el coste de los consumos mínimos. 
4. Para que se aplique el principio de pre-
caución establecido por el apartado 2, cuando 
la empresa suministradora tenga que realizar 
un corte de suministro debe solicitar pre-
viamente un informe a los servicios sociales 
municipales para determinar si la persona o 
la unidad familiar se encuentra en una de las 
situaciones de riesgo de exclusión residen-
cial determinadas por el artículo 5.10. En el 
supuesto de que se cumplan estos requisitos 
deben garantizarse los suministros básicos de 
acuerdo con lo establecido por el apartado 1 
y deben aplicarse las ayudas necesarias es-
tablecidas por el apartado 3 para no generar 
deuda alguna a la persona o la unidad familiar. 
5. La empresa suministradora debe informar, 

en cualquier aviso o comunicación que haga 
referencia a la falta de pago del servicio, de 
los derechos relativos a la pobreza energética 
establecidos por la presente ley, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 17.6 de la Ley 
22/2010, de 20 de julio, del Código de con-
sumo de Cataluña.

[…] 
Artículo 9. Plazos. 
[…] 
4. La solicitud de un informe a los servicios 
sociales para determinar si una unidad famil-
iar se encuentra en una de las situaciones de 
riesgo de exclusión residencial determinadas 
por el artículo 6.4 obliga a la Administración a 
emitir el informe en un plazo de quince días. 
Si transcurre dicho plazo y no se ha emitido 
el informe, se entiende que la unidad familiar 
se encuentra efectivamente en situación de 
riesgo de exclusión residencial. 
[…]
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del principi de precaució esmentat és 
això, una presumpció i que, per recau-
re sobre una situació de fet i en un mo-
ment determinat, pot evolucionar en el 
temps. En definitiva, l’informe posterior 
dels serveis socials en relació amb el 
moment en què s’emeti pot ser, ha de 
ser, negatiu si no es dona la situació 
de risc, i això no entra en contradicció 
amb la norma de procediment admi-
nistratiu esmentada.

En un estudi detallat de la norma cata-
lana i de la jurisprudència constitucio-
nal, del qual és autor un dels ponents 
de la jornada, s’argumenta la constitu-
cionalitat de la Llei 24/2015 en el fet 
que la comunicació amb serveis soci-
als prevista s’ordena al fet que el tall es 
pugui evitar, no a prohibir-lo, cosa que 
sí que quedaria fora de la competèn-
cia autonòmica.102 Entenc que aquest 
raonament d’interpretació conforme 
a la Constitució obre la porta a trobar 
una solució a la conjunció de la nor-
mativa estatal i l’autonòmica catalana.

Una solució del dubte que, atesa la 
vigència de la Llei 24/2015, es plante-
gen els comercialitzadors i els serveis 
socials de com actuar davant una si-
tuació d’impagament que, amb la Llei 
del sector elèctric davant, justifica la 
suspensió del subministrament. 

Sobre la base del deure dels uns i dels 
altres de complir l’ordenament jurídic 
i del compromís de les comercialit-
zadores amb la seva responsabilitat 
social corporativa, que els autoexigeix 
cercar la solució més favorable per 
mantenir el subministrament sense 
posar en risc la pròpia viabilitat finan-
cera, em permeto suggerir algunes 
idees per explorar:

- Obrir un diàleg entre els comerci-
alitzadors, la Generalitat i els ajunta-
ments —que, per assegurar una cer-
ta homogeneïtzació de la resposta 
possible, podrien estar representats 
a través de les seves entitats asso-
ciatives—, per tal d’estudiar un pro-
tocol de comunicació entre ells que 
permeti demanar la valoració social, 
l’avaluació de si hi ha una situació de 
vulnerabilitat d’acord amb els parà-
metres de la Llei 24/2015. L’article 
8, números 4 a 7, del Reial decret 

897/2017 permet incorporar en l’es-
tructura del bo social els acords que 
es derivin d’aquest diàleg.

- Aquest protocol, que s’hauria de 
concretar en l’exercici de la potestat 
reglamentària de la Generalitat, hau-
ria de buscar depurar les llistes que 
els comercialitzadors estan obligats 
a remetre i no limitar-se, els uns i els 
altres, a centrifugar responsabilitats 
fent allò, tan humà d’altra banda, 
de moure la pilota cap al camp de 
l’altre. Convé dissenyar un sistema 
tan senzill de gestionar i escalable 
com sigui possible. En aquest sen-
tit, aprofitar la iniciativa que segons 
el desplegament de la Llei del sec-
tor elèctric han de prendre els titu-
lars del subministrament per obtenir 
el bo social pot ser una manera de 
canalitzar l’obtenció d’informació 
fiable. L’acord entre els uns i els al-
tres hauria d’evitar, també, moure 
d’un taulell a un altre les persones 
afectades i anar resolent situacions 
amb el reconeixement del bo social, 
sempre que es complissin els requi-
sits. 

- En paral·lel, sembla urgent fer arri-
bar al Govern central que l’exigència 
que els serveis socials paguin el 50% 
de la factura dels consumidors vul-
nerables severs prèvia a l’aplicació 
del bo social no solament manca de 
cobertura legal, sinó que, fins i tot si 
la tingués, és de difícil aplicació sen-
se unes dotacions pressupostàries 
que avui no hi són. En aquest sentit, 
caldria cercar políticament la cons-
titució d’una bossa de diners que 
hauria de tenir el seu finançament 
a través de l’aplicació redistributiva 
del sistema tributari mitjançant la 
despesa pública, car la necessitat 
de l’ajut deriva de condicions indi-
viduals dels afectats, i no pas, sem-
blaria, del sistema elèctric.

8. UNA CONSIDERACIÓ FINAL

En fòrums en què es tracta d’ener-
gia és freqüent fer referència al trile-
ma energètic: assegurar una provisió 
d’energia suficient (fons de subminis-
trament fiable); a preus competitius 

per a les empreses i assequibles per 
als consumidors; amb un mix energè-
tic que faci possible complir els objec-
tius ambientals.

A vegades, quan es parla de pobresa 
energètica, propera, cruel, sembla que 
només està relacionada amb la que 
seria la primera dimensió del trilema. 
Nogensmenys, els canvis tecnològics 
en generació i en emmagatzematge 
permeten, cada vegada més, l’anome-
nada generació distribuïda, que con-
tribueix bé a assolir els tres paràme-
tres del trilema. Si fóssim capaços de 
trobar una regulació que fes possible 
el seu creixement, en fer-ho estaríem 
promovent la seva contribució a la llui-
ta contra la pobresa energètica. Em 
permeto un exemple que pretén apor-
tar un missatge esperançador amb el 
qual voldria finalitzar. El Reial decret 
900/2015, de 9 d’octubre,103 que re-
gula l’autoconsum, estableix que no 
es retribuirà l’energia que, no consu-
mida pel productor, es vessi a la xarxa. 
Imaginem que digués que es pot cedir 
gratuïtament per combatre la pobresa 
energètica. Així, qualsevol comercialit-
zador amb el qual es tingui contractat, 
o un agregador, o una comunitat local, 
podrien fer una tasca de redistribució 
que reduís els costos dels consumi-
dors vulnerables.

9. CONCLUSIONS

1. La pobresa energètica, entesa com 
la dificultat per afrontar les factures 
dels subministraments bàsics d’ener-
gia, pot portar causa de circumstàn-
cies individuals o de condicions de 
mercat. 

2. Quan el preu del servei és assequi-
ble però, tot amb tot, els usuaris te-
nen dificultats per pagar-lo, té sentit 
un ajut social finançat per la comuni-
tat a través del sistema tributari. Quan 
el preu no ho és, d’assequible, en un 
sector liberalitzat que desenvolupa la 
seva activitat en mercats competitius, 
cal analitzar el grau de competència 
assolit. Si la competència és insufici-
ent, està justificat que el mateix sector 
contribueixi, específicament, al finan-
çament dels ajuts necessaris a través 

de la imposició d’obligacions de servei 
públic.

3. En el mercat minorista d’electricitat 
a Espanya, el nivell de competència 
se situà el 2015 en un 4,6, en un rang 
entre 0 (baix nivell de competència) i 
9 (alt nivell de competència). Així les 
coses, té sentit la imposició d’una obli-
gació de servei públic als agents del 
sector, per al finançament dels ajuts 
als consumidors que pateixen pobre-
sa energètica o consumidors vulnera-
bles.

4. La reforma de la Llei 24/2013, del 
sector elèctric, pel Reial decret llei 
7/2016, millora la protecció dels con-
sumidors vulnerables que el seu 
desplegament reglamentari, per pri-
mera vegada, defineix expressament. 
Aquest desplegament per reglament, 
el fan el Reial decret 897/2017 i l’Ordre 
ETU/943/2017. 

5. La definició de consumidor vulnera-
ble es fa, fonamentalment, per refe-
rència a llindars de renda disponible. 
Aquest és un criteri raonable que, no 
obstant això, quan es concreta en la 
norma, no té en compte que el cost 
de la vida no és el mateix en tot l’Es-
tat. Això perjudica les persones que 
viuen en territoris on el cost de la vida 
és més alt. Es podria solucionar utilit-
zant els indicatius de renda de serveis 
socials de les diferents comunitats au-
tònomes. 

6. També en l’àmbit de la renda de 
referència, no s’endevina la raó per la 
qual es considera un barem propi per 
als pensionistes per jubilació i incapa-
citat permanent, i no per als de viduïtat 
o per pensions no contributives. 

7. La creació d’una nova categoria de 
consumidor vulnerable, el sever en 
risc d’exclusió social, excedeix l’habili-
tació de desplegament que la llei ator-
ga al Govern estatal. 

8. L’exigència que els consumidors, 
per poder rebre ajut, estiguin fora del 
mercat lliure s’entén des d’un punt de 
vista organitzatiu; però xoca amb les 
previsions de la proposta de nova di-
rectiva del mercat interior elèctric.

9. El procediment dissenyat per sol-
licitar el bo social no millora la taxa de 
protecció que se situa, en les previsi-
ons de la memòria justificativa del Re-

ial Decret 897/2017, en el 45% dels que 
hi tenen dret. 

10. El procediment és feixuc, respon a 
una lògica centralitzadora en el Minis-
teri d’Energia que relega les adminis-
tracions competents en matèria d’as-
sistència social (locals i autonòmiques) 
a un paper subaltern. Al mateix temps, 
externalitza en un agent del sistema, el 
comercialitzador de referència, la tra-
mitació de les sol·licituds, activitat que 
no és la que està més avesat a fer.

11. Els intents del Govern i del legis-
lador estatals de carregar el finan-
çament del bo social a les empreses 
elèctriques han estat repetidament 
declarats contraris al dret europeu per 
part del Tribunal Suprem. La quarta 
redacció, fins ara, de la Llei del sector 
elèctric en aquest punt no és evident 
que hagi de passar el nou filtre judicial 
al qual aboquen els recursos en contra 
que s’hi han interposat. Sembla que la 
generalització de la contribució a tots 
els agents del sector, sense exclou-
re’n cap activitat, a diferència del que 
s’ha anat fent fins ara, i sobre la base 
de la facturació, és la via més segura 
d’eludir les crítiques de discriminació 
i falta de transparència que porten la 
jurisdicció contenciosa a inaplicar la 
Llei per vulneració de la Directiva de 
mercat interior d’electricitat. 

12. La reforma de la regulació del pro-
cediment de suspensió del submi-
nistrament reforça les garanties del 
consumidor i, correlativament, imposa 
càrregues de gestió als comercialitza-
dors, sense distingir entre el comerci-
alitzador vulnerable i el que no ho és. 
El que és una mesura necessària per al 
primer pot esdevenir una sobreprotec-
ció, una protecció desproporcionada, 
per al segon, que s’hauria de revisar.

13. La possibilitat de reduir remota-
ment la potència a 1,1kW/h, que brin-
den els anomenats comptadors intel-
ligents, s’hauria de valorar com una al-
ternativa a la suspensió total del sub-
ministrament, en particular en relació 
amb els consumidors vulnerables.

14. Declarar els subministraments a 
consumidors en especial situació de 
vulnerabilitat com a essencials és un 
ús intel·ligent de l’ordenament jurídic 
com a vehicle de realització de l’Estat 
social. Aquest progrés, però, queda 
parcialment enfosquit per haver ex-

cedit l’habilitació de desplegament 
reglamentari, per condicionar la seva 
operativitat al fet que els serveis so-
cials de les administracions locals i 
autonòmica en paguin la factura. Això 
darrer és el que suposa la creació de 
la condició de consumidor vulnerable 
sever en risc d’exclusió social.

15. La Llei 24/2015, de mesures ur-
gents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica, és vigent —no hi ha cap recurs 
en contra— pel que fa a les mesures 
per evitar aquesta darrera, previstes 
en els articles 6 i 9.4. La doctrina ju-
rídica ha assenyalat que, en tot cas, 
és possible una interpretació del seu 
contingut de conformitat amb la juris-
prudència constitucional. 

16. L’informe dels serveis socials que 
valorin el risc d’exclusió residencial, 
passat el termini de 15 dies des que se 
sol·licita (article 9.4 de la Llei 24/2015), 
pot concloure que no hi ha risc, tot i 
que mentrestant s’hagi entès —per 
transcurs del temps per emetre’l— 
que sí que n’hi havia. 

17. La Llei 24/2015, a més, dona l’opor-
tunitat de millorar el procediment per 
decidir sobre el bo social, utilitzant 
les possibilitats de l’article 8.4 i 7 del 
Reial Decret 897/2017; però, per fer-
ho efectiu, cal obrir un diàleg entre 
comercialitzadors, la Generalitat i els 
ajuntaments, a fi d’estudiar un protocol 
de comunicació entre ells per dema-
nar i efectuar la valoració social de risc 
d’exclusió residencial o de vulnerabili-
tat, que al final és si fa no fa el mateix. 
Aquest protocol, l’hauria de concretar 
reglamentàriament la Generalitat. 

18. En paral·lel a la millora del procedi-
ment, que permeti depurar les llistes 
de subministraments en impagament 
i fer la valoració social, quan calgui, 
dels seus titulars i famílies, sembla ur-
gent fer arribar al Govern estatal que 
cal constituir una bossa de diners a fi-
nançar mitjançant el sistema tributari, 
per fornir l’ajut necessari per atendre 
les factures quan el seu impagament 
deriva de condicions individuals dels 
afectats. Pretendre que ho cobreixin 
les hisendes locals o autonòmica amb 
els recursos assignats actuals equival 
a declarar obligacions de compliment 
molt difícil o impossible.

19. Els canvis tecnològics que perme-102. DEL GUAYO CASTIELLA, I., 2017, p. 375. 103. BOE núm. 243, de 10/10/2015.
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ten l’anomenada generació elèctrica 
distribuïda poden combatre amb eficà-
cia la pobresa energètica, si la regula-
ció en possibilita el desenvolupament. 
En aquest sentit, a títol d’exemple, 
l’energia no consumida pel productor 
que avui es vessa a la xarxa sense re-
tribució s’hauria de poder cedir gratuï-
tament a consumidors vulnerables. 
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1. INTRODUCCIÓ: CONCEPTES,  
DADES I ENTORN EUROPEU

1.1 LA POBRESA A LA UNIÓ 
EUROPEA. APROXIMACIÓ AL  
CONCEPTE DE POBRESA ENERGÈTICA

L’eradicació de la pobresa a Euro-
pa és a la base del Tractat de Lisboa 
i constitueix un dels eixos vertebrals 
de l’Estratègia Europa 2020. Reduir 
en 20 milions el nombre de persones 
en situació de pobresa és un objectiu 
molt ambiciós i, tot i que inabastable 
ja per a l’any 2020, continuarà marcant 
el perfil de les polítiques públiques 
comunitàries en el futur. Així ho apun-
ta la Comunicació sobre la Plataforma 
Europea contra la Pobresa i Exclusió 
Social (COM) 758 final; en el text, la 
Comissió Europea plasma una de les 
seves set iniciatives emblemàtiques 
a través de cinc punts, dels quals en 
destaquem, sense cap preferència, el 
primer: “Emprendre accions en el con-
junt de les polítiques, adoptant un cri-
teri transversal que vagi més enllà de 
l’àmbit concret de les polítiques d’in-
clusió i protecció social”, i l’últim: “mi-
llorar la coordinació de les polítiques 
dels estats membres”.

La Plataforma, perjudicada pels efec-
tes més comprometedors de la crisi, 
continua demostrant la seva vigència 
i ha ajudat, més del que sembla, a ar-
relar les definicions estadístiques de 
pobresa que permetran elaborar una 
actuació europea conjunta més preci-
sa i eficaç.

En efecte, hem passat de la definició 
de risc de l’anomenada pobresa mo-
netària (referida inicialment només als 
ingressos i després ampliada amb la 
incorporació de l’indicador de risc de 
pobresa i exclusió social) als indica-
dors sobre baixa intensitat de treball 
de la llar o l’anomenada privació ma-
terial severa. Totes elles són encara 
definicions estadístiques, conceptes 
de pobresa en construcció en l’àmbit 

europeu però que ajudaran a aques-
ta necessitat estructural de transver-
salitat i coordinació de les polítiques 
públiques de lluita contra la pobresa. 
També contra la pobresa energètica. 
I, en aquest ordre de coses, cal des-
tacar que la plataforma sobre rendes 
mínimes incorporada a l’Estratègia UE 
2020, els indicadors es troben concre-
tats en l’Informe sobre el Mecanisme 
d’Alerta (IMA), ens permetrà obtenir 
una delimitació conceptual de tots i 
cada un dels àmbits de la pobresa i, 
pel que aquí ens interessa, també de 
la pobresa energètica.

A part de definicions contingudes en 
estudis o en informes sobre el tema, 
hem de convenir que el marc triat per 
la Unió Europea (UE) per a actuar con-
tra la pobresa és encara feble, perquè 
no és vinculant. Per tant, no garanteix 
que els estats membres vagin al ma-
teix ritme i amb la mateixa intensitat. 
Això explica que la Comissió rebaixés 
els seus objectius acabada d’estrenar 
l’Estratègia 2020. Certament, un dels 
factors que menys contribueixen a en-
fortir l’eficàcia de les polítiques comu-
nitàries en aquesta matèria és que la 
població en situació de pobresa sigui 
tractada sense la necessària diversi-
ficació, a través de la distinció de col-
lectius amb unes necessitats de totes 
totes preferents, com és el cas de po-
blació infantil o altres col·lectius de vul-
nerabilitat específicament protegible. 
D’aquí la desigual delimitació d’àrees 
d’atenció per part dels diferents estats 
membres i l’obligada redirecció de la 
UE per coordinar i homogeneïtzar les 
polítiques per a combatre la pobresa.

La veritat és que, ara per ara, la UE 
no ens ofereix encara cap definició 
normativa de què és concretament 
la pobresa energètica. Ni la Directiva 
2009/73/EC, relativa a les normes co-
munes per al mercat interior del gas 
natural, ni a la 2009/72/EC d’electri-
citat, tot i que l’esmenten, contenen 

una definició de pobresa energètica ni 
tampoc de les persones afectades, a 
les quals es refereix com a “consumi-
dores vulnerables”, limitant-se a esta-
blir el mandat que els estats membres 
procedeixin a la definició d’aquests 
consumidors (article 3 de les dues di-
rectives).

Mentre la UE assegura aquesta de-
sitjada homogeneïtzació i es millo-
ren els elements identificatius que 
ens permetin obtenir en un futur una 
conceptuació europea homologable 
de pobresa monetària, pobresa seve-
ra o pobresa energètica, consumidor 
vulnerable, etc., diverses legislacions 
dels estats membres han procedit a 
definir el concepte de pobresa ener-
gètica i de consumidors vulnerables2. 
En el cas de l’Estat espanyol, el Reial 
decret llei 7/2016, per les raons que 
després explicarem, ha modificat l’ar-
ticle 45 de la Llei del sector elèctric, 
i, tot i que l’ordenament jurídic esta-
tal continua sense definir encara ni el 
concepte de pobresa energètica ni el 
de consumidor vulnerable, afegeix ara 
el paràmetre del poder adquisitiu com 
a element per a considerar en la seva 
definició3.

Segons l’indicador europeu AROPE, 
Espanya se situa per sobre de la mit-
jana de la UE en grau de vulnerabili-
tat i risc d’exclusió social establert en 
funció d’ingressos baixos, intensitat 
laboral i privació material severa (in-
dicador de referència a l’hora de qua-
lificar el grau de pobresa energètica). 
L’augment produït durant la crisi de 
l’anomenada vulnerabilitat associada 
a la privació material severa (vincula-
da a les dificultats per fer front a les 
despeses de l’habitatge, el seu man-
teniment, els consums de llum, aigua, 
gas, etc. o per a adquirir determinats 
aliments) no s’ha corregit com per per-
metre descartar escenaris en els quals 
la pobresa es cronifiqui. Podem afir-
mar, així, que, en el nostre dret, les res-

postes no s’han donat amb promptitud 
i que en l’ordre territorial les mesures 
urgents i extraordinàries ofereixen un 
panorama desigual, com passa a tota 
la UE.

Les iniciatives empreses per les diver-
ses comunitats autònomes han inclòs 
definicions tant de pobresa energèti-
ca com de consumidor vulnerable en 
lleis recents. Així, l’article 2 de la Llei 
9/2016, de 3 de novembre, de reduc-
ció de la pobresa energètica d’Aragó, 
la defineix com “aquella situació de 
dificultat en què es troba una persona 
o unitat de convivència en la comuni-
tat autònoma de Aragó per fer front al 
pagament del consum energètic amb 
el qual satisfer les seves necessitats 
domèstiques bàsiques, la qual cosa 
comporta una manca d’accés norma-
litzat als serveis bàsics d’electricitat, 
gas i aigua. Per reglament, s’han de 
determinar el mínim de serveis ener-
gètics garantits a l’efecte d’aquesta 
llei”. L’article 3 defineix la situació de 
vulnerabilitat o especial vulnerabilitat, 
que fa que l’habitatge habitual d’una 
persona o unitat familiar en aquesta 
situació s’entengui com a llar en si-

tuació de vulnerabilitat4. El Decret llei 
1/2016, de 10 de maig de mesures 
extraordinàries contra l’exclusió social 
d’Extremadura, contempla la garantia 
de “subministraments mínims vitals” 
i intenta una qualificació, ben impre-
cisa, sobre consumidors vulnerables 
en el seu article 45; això sí circums-
crivint-ho al seu habitatge habitual. A 
saber: “La definició dels consumidors 
vulnerables i els requisits que han de 
complir, així com les mesures a adop-
tar per aquest col·lectiu, s’han de de-
terminar per reglament pel Govern”. 
Sobre aquest i altres aspectes regulats 
en la citada disposició, el Consell d’Es-
tat va informar (Dictamen 64/2016, 
de 30 de març) amb observacions de 
caràcter essencial recordant un al-
tre d’anterior emès sota nº 443/2015: 
“les comunitats autònomes no poden 
introduir un concepte de consumidor 
vulnerable que no es limiti al perceptor 
del bo social, sense que tampoc sigui 
admissible que encunyin un concepte 
de pobresa energètica a què s’asso-
ciïn, en última instància, els mateixos 
efectes establerts per a les persones 
en situació de vulnerabilitat econòmi-

ca (protecció davant de talls de sub-
ministrament i dret a l’ajornament del 
deute contret) sense respectar les 
competències de l’Estat per a la defi-
nició de consumidor vulnerable, que 
és l’única categoria jurídica prevista en 
la Directiva 2009/72 / CE per a la lluita 
contra la pobresa energètica”.

Per la seva banda, la Llei 3/2017, de 3 
de febrer, per a pal·liar i reduir la po-
bresa energètica (electricitat, aigua i 
gas) a la Comunitat Valenciana, defi-
neix com a pobresa energètica “la si-
tuació de dificultat en què es troba una 
llar de la Comunitat Valenciana per a 
fer front al pagament del seu consum 
energètic i que comporta una manca 
d’accés normalitzat als subministra-
ments d’electricitat, aigua, gas i altres 
fonts de combustibles energètics a 
proposta dels serveis socials munici-
pals” (article 2.1: l’últim incís sembla ser 
clarament un error...). L’article 2.4 defi-
neix al seu torn què s’entén per “llar en 
situació de vulnerabilitat social”5.

Altres normes com la Llei 24/2015, 
de 29 de juliol, per afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i de 

2. Una anàlisi de les diferents definicions és l’in-
forme de 2015 desenvolupat pel think tank en 
matèria d’energia INSIGHT_E, en què trobava 
que 22 estats tenien definicions de consumi-
dors vulnerables, però sol 7 vinculaven aquest 
concepte amb el de pobresa energètica. ve-
geu INSIGHT ENERGY (INSIGHT_E), “Energy 
poverty and vulnerable consumers in the 
energy sector across the EU: analysis of polici-
es and measures”, Policy Report for the Europe-

an Commission, May 2015. Consultable a: 
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
documents/INSIGHT_E_Energy%20Poverty- 
Main%20Report.pdf

3. Article 45. Consumidors vulnerables. 
“1. Seran considerats com a consumidors vul-
nerables els consumidors d’electricitat que 
compleixin amb les característiques socials, 
de consum i poder adquisitiu que es deter-

minin. En tot cas, es circumscriurà a perso-
nes físiques en el seu habitatge habitual. 
La definició dels consumidors vulnerables i de 
les seves categories i els requisits que han de 
complir, així com les mesures a adoptar per a 
aquests col·lectius, s’han de determinar per re-
glament pel Govern”

4. “Artículo 3. Definición de situación de vulne-
rabilidad y de especial vulnerabilidad. 1. Tie-
nen la consideración de personas o unidades 
de convivencia en situación de vulnerabilidad 
aquellas que se encuentren en situación de 
riesgo de exclusión social, que sufran o que 
tengan algún miembro que sufra violencia de 
género o violencia familiar, que sean o que 
tengan algún miembro que sea víctima de 
terrorismo, y aquellas que así se califiquen en 
virtud de las especiales circunstancias socio-
económicas que les afecten. a) Se entenderá 
por persona o unidad de convivencia en situa-
ción de vulnerabilidad aquella cuyos ingresos 
totales sean superiores a una vez el IPREM e 
iguales o inferiores a dos veces el IPREM, en 
cómputo anual. b) También se entenderá, en-
tre otros supuestos, por persona o unidad de 
convivencia en situación de vulnerabilidad 
aquella cuyos ingresos totales sean superio-
res a dos veces el IPREM e iguales o inferiores 
a 2,5 veces el IPREM, en cómputo anual, que 
se encuentren, además, bien individualmente 
o en el seno de la unidad de convivencia, en 
alguna de las situaciones que se relacionan 
a continuación: 1.ª La unidad de convivencia 
con, al menos, un menor a cargo. 2.ª La fami-
lia numerosa, de conformidad con la legisla-
ción vigente. 3.ª Persona que sufra violencia 
de género o unidad de convivencia en la que 
exista violencia de género. 4.ª Personas afec-
tadas por procesos de ejecución hipotecaria 
o desahucio por falta de pago de renta. 5.ª 
Víctimas de terrorismo. 6.ª Persona que ten-
ga o unidad de convivencia en la que alguno 
de sus miembros tenga declarada una disca-

pacidad igual o superior al 33%, situación de 
dependencia o enfermedad que le incapacite 
de forma permanente, de forma acreditada, 
para realizar una actividad laboral. 7.ª Persona 
que sea o unidad de convivencia que tenga un 
deudor hipotecario, que se encuentre en situ-
ación de desempleo y haya agotado las pres-
taciones por desempleo. 8.ª Persona que sea 
o unidad de convivencia que tenga una per-
sona deudora hipotecaria mayor de 60 años. 
9.ª Afectados por situaciones catastróficas. 
En situación de especial vulnerabilidad se 
encuentran las personas o unidades de con-
vivencia cuyos miembros padecen una situ-
ación de vulnerabilidad agravada por sufrir 
una situación económica severa, o en la que 
se produce la concurrencia de factores como 
la edad, número de personas que integran la 
unidad de convivencia, discapacidad, depen-
dencia, enfermedad, exclusión social, víctimas 
de violencia de género o circunstancias que 
afecten a los derechos humanos, económicas, 
situaciones de desempleo, así como otras de 
naturaleza análoga que provoquen en la per-
sona o unidad de convivencia una situación de 
especial riesgo de sufrir una grave desestruc-
turación personal, económica, social o afecti-
va. a) Se entiende que se encuentran en una 
situación de especial vulnerabilidad las perso-
nas o unidades de convivencia cuyos ingresos 
totales sean iguales o inferiores a una vez el 
IPREM, en cómputo anual. b) También se con-
siderará en situación de especial vulnerabili-
dad a las personas o unidades de convivencia 
cuyos ingresos totales sean superiores a una 
vez el IPREM e iguales o inferiores a 1,5 veces 

el IPREM, en cómputo anual, que se encuen-
tren, además, en alguna de las situaciones re-
lacionadas en la letra b del apartado anterior. 
3. Además de los supuestos contemplados en 
los apartados anteriores, se entiende que se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad 
y especial vulnerabilidad aquellos casos de 
emergencia social que determinen los ser-
vicios sociales, de acuerdo con los criterios 
establecidos en los apartados anteriores. 4. 
La situación de vulnerabilidad y de especial 
vulnerabilidad se acreditará, a solicitud de la 
persona o unidad de convivencia interesada, 
mediante informe de la Administración com-
petente en materia de servicios sociales en 
los términos que se establezcan reglamenta-
riamente. Ambas situaciones se mantendrán 
vigentes mientras permanezcan las circuns-
tancias que dieron lugar a su reconocimiento, 
sin perjuicio de su revisión periódica.”

5. “4. Se entenderá por “hogar en situación de 
vulnerabilidad social” aquel que se encuentre 
en situación de pobreza energética conforme 
a los parámetros que se definan reglamenta-
riamente en atención a los niveles de empo-
brecimiento admitidos por el Instituto Naci-
onal de Estadística referidos a la Comunidad 
Valenciana. A estos efectos se presumirá que 
tienen la condición de “hogar en situación de 
vulnerabilidad social” aquellos en los que los 
informes de los servicios sociales municipales 
acrediten, como principal percepción regular 
de los integrantes de la unidad familiar o de 
convivencia, rentas mínimas de inserción o 
rentas garantizadas de ciudadanía”.
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la pobresa energètica a Catalunya, i la 
Llei 10/2016, de 7 de juny, a la Regió 
de Múrcia, no defineixen ni què és la 
pobresa energètica ni qui són els con-
sumidors vulnerables. Es refereixen, 
en canvi, a persones i unitats famili-
ars en risc d’exclusió residencial, a les 
que defineixen en funció de la renda 
que perceben, prenent l’IPREM com a 
referència per a establir els diferents 
llindars.

1.2. CAUSES I ABAST DE LA POBRESA 
ENERGÈTICA: L’ESTAT DEL PARC 
D’HABITATGES ESPANYOL I LA 
CONNEXIÓ DE LA MATEIXA AMB 
L’URBANISME I L’HABITATGE

Ja hem dit que Espanya s’ha distanciat 
de la mitjana de la UE en percentat-
ge de població en situació de vulne-
rabilitat i risc d’exclusió social. Aquí 
hi ha les xifres que ofereix l’indicador 
AROPE. La pobresa monetària i el ni-
vell d’ocupació de les llars potser hagi 
millorat en aquest últim any, però la 
xifra del col·lectiu que pateix privació 
material severa continua sent preocu-
pant. Segons les dades de l’INE 2016, 
el nombre d’habitatges familiars que 
no perceben cap ingrés és superior a 
600.000. D’altra banda, el fet que les 
famílies amb fills al seu càrrec hagin 
estat una part important dels per-
judicats per la crisi, té a veure amb 
l’augment de la pobresa infantil i amb 
l’increment de la vulnerabilitat social 
de les dones. Finalment, en situació 
de desavantatge se situen ara també 
els més grans de 50 anys, i el perfil de 
pobresa rejoveneix en termes d’edat, 
cosa insòlita fa tan sols uns anys6.

En l’àmbit de l’energia, les dades que 
es manegen xifren entre 50 i 125 mili-

ons els europeus amb risc de veure’s 
afectats per situacions de pobresa 
energètica7, dels quals uns 5 milions 
(1 de cada 10 llars) serien espanyols, 
xifres que no han fet sinó créixer en 
els últims anys. A Catalunya, IVÀLUA 
ha xifrat entre un 11%, l’estimació més 
optimista, i el 18%, la més pessimista, 
el percentatge de llars en situació de 
pobresa energètica, dels quals s’ha fet 
una anàlisi de les seves característi-
ques8.

Es fa difícil separar les causes de la 
pobresa en general de les causes de 
la pobresa energètica en particular, 
però això no obsta a identificar causes 
pròpies per aquesta darrera. Algunes 
d’elles tenen a veure, és clar, amb els 
baixos nivells de renda de les famíli-
es per la baixa intensitat del treball 
de la llar. D’altres, amb els alts preus 
de l’energia i els subministraments 
de serveis d’interès general (que cal 
recordar que no han deixat de pujar 
després de les liberalitzacions i priva-
titzacions, també en plena crisi). Efec-
tivament, aquesta situació de pobresa 
energètica es produeix en un context 
de pujada dels preus de l’energia en 
els darrers anys, en els quals les em-
preses privades que presten aquest 
servei d’interès general a Espanya du-
pliquen els beneficis de les seves ho-
mòlogues europees9:

En un context en el sector energètic a 
Espanya és ben conegut per l’activitat 
dels grups d’interès i el funcionament 
de les portes giratòries10.

I d’altres, en fi, amb la insuficient o nul-
la eficiència energètica dels habitat-
ges en un context general de limitades 
polítiques de protecció mediambiental 

i eficiència energètica. Els efectes del 
desenvolupisme i l’especulació urba-
nística continuen deixant marca i es 
concreten com a part principal de l’es-
cenari.

Hem de reconèixer, però, el debat 
existent sobre si la pobresa energètica 
és un concepte diferent al de pobresa 
ras i curt o si són termes que s’encava-
llen. Hi ha qui sosté que la diferència 
rau en què, amb un mateix grau de po-
bresa, l’eficiència energètica de l’allot-
jament marca la diferència respecte a 
l’energètica. No obstant això, la rèplica 
a aquesta idea és que aquesta inefici-
ència és producte de la pròpia pobre-
sa11.

1.3. CONSEQÜÈNCIES DE LA POBRESA 
ENERGÈTICA

El Comitè Econòmic Social Europeu12 
afirma que “la pobresa energètica 
mata físicament i social”. Aquesta de-
claració adquireix encara més una al-
tra dimensió si, a les xifres de pobresa 
severa, hi afegim les de persones sen-
se sostre o sense llar (al voltant de les 
35.000 persones a Espanya).

En el primer cas, la xifra de morts atri-
buïdes a la pobresa energètica és su-
perior a la de les morts per accidents 
de trànsit. “S’ha calculat en una mitjana 
anual de 24.000 morts. L’eradicació de 
la pobresa energètica evitaria poten-
cialment entre 2.400 i 9.600 (amb un 
valor central de 7.200 basat en la me-
todologia OMS) morts prematures de 
persones d’edat avançada. En com-
paració, la xifra de víctimes mortals en 
accidents de trànsit a la carretera a Es-
panya estava en 1.129 morts l’any 2012, 
la qual cosa posa de manifest que, tot 

i les incerteses en les estimacions, la 
pobresa energètica podria estar sent, 
des de fa anys, una causa de mort més 
important que els accidents de trànsit, 
una problemàtica molt més reconegu-
da per les administracions i la societat 
en el seu conjunt”13.

En el segon àmbit, la pobresa energè-
tica frena la mobilitat, influeix en l’ocu-
pació, la manca de calefacció afecta la 
higiene, la salut (amb el dilema heat or 
eat, això és abstenir-se de despeses 
necessàries, afeccions respiratòries, 
etc.), genera sobreendeutament i aï-
llament social i geogràfic.

2. LA UNIÓ EUROPEA I LES REAC-
CIONS CONTRA LA POBRESA ENER-
GÈTICA EN ELS PAÏSOS DEL NOSTRE 
ENTORN

2.1. LES DIRECTIVES DE LA UNIÓ 
EUROPEA

Com ja hem dit abans, les directives 
comunitàries de 2009 no contenen 
una definició en sentit estricte de po-
bresa energètica, però sí que preve-
uen el deure dels estats membres de 
protegir adequadament els consumi-
dors vulnerables i reconeixen la pos-
sibilitat d’establir obligacions de servei 
públic. Possibilitat que, plantejada en 
un cas concret davant el TJUE en l’àm-
bit gasístic, ha estat reafirmada per 
aquest tribunal, en la seva sentència 
de 7 de setembre de 2016, en referèn-
cia a l’establiment de tarifes limitades 
per l’Estat francès.

Aquesta sentència prové d’una qüestió 
judicial en què el Conseil d’État (Con-
sell d’Estat, en català) es pregunta, en 
primer lloc, si ha de considerar-se que 
una intervenció de l’Estat en els preus 
com la que preveu la normativa fran-
cesa14 dóna lloc al fet que el nivell del 
preu del subministrament de gas na-
tural al consumidor final es determini 
amb independència del lliure joc del 
mercat i constitueixi així, per la seva 
pròpia naturalesa, un obstacle a la 
consecució d’un mercat del gas natu-

ral competitiu, en infracció de l’article 
3, apartat 1, de la Directiva 2009/73. I, 
en segon lloc, si, en aquest cas, quins 
serien els criteris en funció dels quals 
s’hauria d’apreciar la compatibilitat de 
la referida normativa amb la Directiva 
2009/73 i, en particular, si l’article 106 
TFUE, apartat 2, en relació amb l’arti-
cle 3, apartat 2, d’aquesta Directiva, 
permet als estats membres perseguir, 
mitjançant l’establiment de preus re-
gulats, objectius com ara la seguretat 
del subministrament i la cohesió ter-
ritorial. Finalment, el Conseil d’État es 
pregunta també si l’Estat pot intervenir 
en la fixació del preu sobre la base del 
principi de cobertura dels costos ínte-
gres del subministrador històric i dels 
components de costos que es poden 
tenir en compte en el seu cas en la de-
terminació de les tarifes regulades.

La resposta del TJUE és que cal re-
cordar que una mesura d’intervenció 
pública en els preus de venda del gas 
natural constitueix, intrínsecament, 
un obstacle per a la consecució d’un 
mercat interior del gas operatiu. La 
normativa francesa, controvertida en 
el litigi principal, preveu una inter-
venció estatal que consisteix a obli-
gar  determinades empreses a oferir, 
a determinades categories de clients, 
el gas natural al mercat a preus que 
resulten d’un càlcul efectuat d’acord 
amb criteris i barems establerts per 
les autoritats públiques. La intervenció 
d’un estat membre consistent en im-
posar a determinats subministradors, 
entre ells el subministrador històric, 
l’obligació de proposar al consumidor 
final el subministrament de gas natural 
a tarifes regulades constitueix, pròpia-
ment, un obstacle per a la consecució 
d’un mercat del gas natural competitiu 
previst en aquesta disposició. A més, 
aquest obstacle subsisteix encara 
que aquesta intervenció no impedeixi 
que tots els subministradors del mer-
cat proposin ofertes competidores a 
preus inferiors.

Dit això, el TJUE assenyala que l’article 
3, apartat 2, de la Directiva 2009/73, 
interpretat a la llum dels articles 14 

TFUE i 106 TFUE i del Protocol núme-
ro 26, s’ha d’entendre en el sentit que 
permet als estats membres apreciar 
si, en nom de l’interès econòmic ge-
neral, s’han d’imposar a les empreses 
que operen en el sector del gas obli-
gacions de servei públic relatives al 
preu de subministrament del gas na-
tural per tal, en particular, de garantir 
la seguretat del subministrament i la 
cohesió territorial, sempre que, d’una 
banda, es compleixin tots els requi-
sits que estableix l’article 3, apartat 
2, d’aquesta Directiva (especialment 
el caràcter no discriminatori de tals 
obligacions), i que, d’altra banda, la 
imposició d’aquestes obligacions res-
pecti el principi de proporcionalitat. 
Així mateix, l’article 3, apartat 2, de la 
Directiva 2009/73 s’ha d’interpretar en 
el sentit que no s’oposa a un mètode 
de determinació del preu que es basa 
en una consideració dels costos, sem-
pre que l’aplicació d’aquest mètode 
no tingui com a conseqüència que la 
intervenció estatal vagi més enllà del 
que és necessari per a assolir els ob-
jectius d’interès econòmic general que 
persegueix.

Finalment, cal recordar en aquest 
apartat que el nostre dret intern ha 
tingut temps més que suficient per a 
incorporar les obligacions que la Di-
rectiva 2009/72/EC va establir en el 
mercat interior de l’electricitat. No ho 
ha fet fins aquest moment, en què surt 
a la llum un projecte de Reial decret 
pel qual es regula el consumidor vul-
nerable d’energia elèctrica, el bo so-
cial i les condicions de suspensió del 
subministrament per a consumidors 
amb potència contractada igual o in-
ferior a 10 kW. Va tenir temps fins al dia 
3 de març de 2011 i encara continua en 
això. Una demora de més de sis anys 
que en cap cas pot justificar-se per 
la regulació de la normativa sectorial 
elèctrica situada sota l’empara de la 
vigent Llei 24/2013, de 26 de desem-
bre, del sector elèctric, de totes totes 
insuficient per a les finalitats de què 
tractem.

 

6. Un retrat amb nombroses i preocupants xi-
fres de la situació social a Espanya es pot tro-
bar, per exemple, a ASSOCIACIÓ ESTATAL DE 
DIRECTORS I GERENTS EN SERVEIS SOCIALS, 
Informe sobre l’Estat Social de la Nació 2017, 
consultable a: http://www.directoressocia-
les.com/images/documentos/Novedades/
INFORME%20ESTADO%20SOCIA L%20
NACION%202017.pdf

7. EUROPEAN PARLIAMENT, Energy poverty, 
op.cit.

8. IVÀLUA, “Estimació de la pobresa energèti-
ca a Catalunya”. Informe intermedi, 2016.

9. Vegeu: FERNÁNDEZ MATO, E., y 
AVELLANER, J., “Nuevas actividades y nego-

cios en el sistema eléctrico: la generación dis-
tribuida”, Revista de Obras Públicas, núm. 3548, 
2013, consultable a: http://ropdigital.ciccp.es/
detalle_articulo.php?registro=19363&numero_
revista=3548&anio=2013&anio_i ni=&anio_fin=

10. Vegeu, per exemple, l’informe sobre lobbi-
es a Espanya de Transparència Internacional i 
les seves referències al sector energètic, con-
sultable a: http://transparencia.org.es/estudio-
lobbies-en-espana/ , o l’article d’El Confidencial 
de 21 de desembre de 2013 en el qual amb uns 
gràfics molt expressius s’explicava com desenes 
de càrrecs públics han passat per empreses del 
sector elèctric durant els últims deu anys i al-
menys 24 d’ells seguien en actiu en el moment 
de redactar el treball. Consultable a: http://
www.elconfidencial.com/espana/2013-12-21/

el-sector-electrico-espanol-da-trabajo-a-
24-excargos- publicos_69155/

11. EUROPEAN PARLIAMENT. Enery Poverty. 
Protecting vulnerable consumers, Briefing, 
maig de 2016, consultable a: http://www.eu-
roparl.europa.eu/thinktank/en/document.
html?reference=EPRS_BRI%282016%29583767

12. COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU, 
Dictamen sobre el tema “Por una acción eu-
ropea coordinada para prevenir y combatir 
la pobreza energética” (Dictamen d’inicia-
tiva) 2013/C 341/05, consultable a: http://
eur- lex .europa .eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX:52013IE2517

13.  Segon estudi sobre la pobresa energètica a 
Espanya elaborat per l’Associació de Ciències 
Ambientals (ACA), disponible a: http://www.
iurbana.es/index.php/noticias/pobreza-
energetica/150-ya- puedes-solicitar-tu-ejem-
plar-del-estudio-de-pobreza-energetica-en-

espana-analisis-de-tendencias

14. Que obligava els subministradors de gas 
a proveir d’aquest a determinades categories 
de consumidors a un preu màxim fixat per les 
autoritats. Es tracta de consumidors finals de 

gas que consumeixen menys de 30.000 kW / 
h anuals (essencialment llars i pimes). En 2014, 
el 67.5% de totes les llars i el 40.2% de les pi-
mes a França gaudien de tarifes regulades.
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2.2. LES MESURES EN RELACIÓ AMB 
LA POBRESA ENERGÈTICA ALS PAÏSOS 
MEMBRES. UNA COMPARATIVA EURO-
PEA: LA SITUACIÓ A ESPANYA I EL BO 
SOCIAL

Diversos estudis han considerat les 
diferents mesures emprades en els 
diferents països de la Unió Europea, 
podent-se classificar en àmbits dife-
rents15:

1) Una dotzena d’estats membres de 
la UE donen suport als consumidors 
vulnerables en el mercat elèctric 
mitjançant increments en els ajuts 
socials o pagaments directes dels 
costos de l’energia, i onze ho fan per 
als consumidors de gas.

2) Dels estats membres, 14 usen 
preus reduïts per a ciutadans vulne-
rables en l’àmbit de l’electricitat, i 10 
en el del gas. Aquestes mesures po-
den prendre la forma de preus es-
pecials d’energia, com la regulació 
de tarifes francesa abans esmenta-
da i ratificada el 2016 pel TJUE des 
de la perspectiva de les obligacions 
de servei públic en relació amb un 
servei d’interès general, exempcions 
d’impostos o subministrament gra-
tis d’energia bàsica (fins a una certa 
quantitat), per exemple.

D’aquesta visió panoràmica europea, 
destaquem el sistema d’ajudes con-
tra la pobresa energètica del Regne 
Unit i el seu Pla d’Ajuda als Habitatges 
que reben finançament públic per a 
realitzar obres incloses en els plans 
d’eficiència energètica aprovats per 
l’Administració. També la dotació d’un 

registre de serveis prioritaris i gratuïts 
que permet una atenció preferent se-
gons el tipus de col·lectiu i de presta-
cions. França actua sobre les tarifes, 
fixant el seu import en funció de deter-
minats indicadors de renda i establint 
límits per als supòsits subsumibles en 
les anomenades tarifes de primera ne-
cessitat. La normativa francesa, com 
veurem, impedeix a més, en segons 
quins casos i en segons quins perío-
des de temps, el tall de subministra-
ments d’aigua, gas i electricitat.

En el conjunt de mesures comunitàri-
es a què al·ludim s’inclou l’anomenat 
bo social espanyol. Es tracta d’un des-
compte en la factura elèctrica per a 
determinats consumidors vulnerables 
(el 2016 consistia en un 25% de la tarifa 
regulada, que beneficiava a 2,4 milions 
de clients i 7 milions de persones, amb 
un cost d’uns 200 milions d’euros anu-
als). Va ser creat el 2009 com a respos-
ta a la necessitat de fer front a la pujada 
de preus d’aquest tipus d’energia, ja al-
ludida, en el context d’un mercat libe-
ralitzat (Reial decret llei 6/2009, de 30 
d’abril). Es va configurar com una obli-
gació de servei públic de les previstes 
a la Directiva sobre normes comunes 
per al mercat interior de l’electricitat, 
com a opció perfectament enquadra-
ble en l’article 3.2 segons el qual “els 
estats membres podran imposar a les 
empreses elèctriques, en nom de l’in-
terès econòmic general, obligacions 
de servei públic que es poden referir 
(...) al preu dels subministraments”. No 
obstant això, la seva regulació era mi-
llorable ja que, de vegades, no incloïa 
autèntics consumidors vulnerables i, 

per contra, els deixava fora, en no tenir 
en compte capacitats econòmiques i 
referir-se a conceptes com el de famí-
lia nombrosa al marge de les mateixes.

El finançament requeia en les empre-
ses de producció d’energia elèctrica. 
En concret, en quatre d’elles (Ende-
sa, Iberdrola, Gas Natural i Unión Fe-
nosa), que suportaven el 85,3% del 
finançament. L’STS de 7 de febrer de 
2012 (Recurs de cassació 419/2010), 
a instàncies d’Iberdrola, va considerar 
il·legal aquesta forma de finançament, 
fixat per l’Ordre ITC/1723/2009, de 26 
de juny, per la qual es revisen els pe-
atges elèctrics d’accés a partir de l’1 
de juliol de 2009 i s’obliga a les com-
panyies generadores d’electricitat a fi-
nançar en exclusiva el bo social, sobre 
la base d’una absència de justificació 
del sistema establert i de les exigèn-
cies de transparència, absència de 
discriminació i control establertes per 
la Directiva, amb brillant vot particular 
del magistrat José Manuel Bandrés 
Sánchez-Cruzat dissentint de la solu-
ció majoritària.

Després de la sentència, diverses re-
gulacions posteriors van desembocar 
finalment en l’article 45.2 de la Llei del 
sector elèctric, que fixava justificada-
ment un nou sistema de finançament 
del bo social basat en la seva assump-
ció per part de les matrius de grups de 
societats o societats que desenvolu-
paven simultàniament les activitats de 
producció, distribució i comercialitza-
ció de l’energia elèctrica. Impugnada 
de nou la normativa reglamentària de 
desplegament de la llei i de fixació de 

la metodologia del sistema, quatre 
sentències de 2016 van tornar a de-
clarar la il·legalitat de la regulació, en 
aquesta ocasió per absència de justifi-
cació suficient i vulneració del principi 
de proporcionalitat, de nou amb vot 
particular del mateix magistrat.

Aquesta nova anul·lació va motivar la 
modificació ja al·ludida de l’article 45 
de l’esmentada llei per Reial decret 
llei 7/2016, vigent en el moment d’es-
criure aquestes línies16.

3) Fins a l’any 2015, només 10 països 
de la UE disposaven de mesures 
específiques adreçades als grups 
amb més risc de pobresa. Ara per 
ara, 15 estats membres tenen limi-
tacions referides a la desconnexió a 
causa de falta de pagament de les 
factures de gas i electricitat, amb 
diferents fórmules, com després 
veurem, des de prohibir tot tipus 
de tall a fer-ho només pel que fa 
als consumidors vulnerables o 
una època de l’any (a l’hivern, que 
per aquest motiu reben el nom de 
treves hivernals). Aquest tipus de 
mesures són esmentades explíci-
tament en les directives suara es-
mentades.

No obstant això, no hi ha res al respec-
te en el cas espanyol, que contrasta 
obertament amb països del nostre en-
torn. Així, per exemple, en el cas fran-
cès, hi ha una prohibició legal de tall 
de subministrament per impagament 
durant tot l’any per al subministrament 
d’aigua i una treva hivernal (de 15 de 
novembre a 15 de desembre) per a gas 

i electricitat (i per els desnonaments 
d’arrendataris per impagament, per 
cert, d’acord amb l’article L613-3 del 
Code de la construction et de l’habita-
tion). En el cas de l’electricitat i el gas, 
d’acord amb la llei anomenada Brottes, 
núm. 2013-312 de 15 d’abril de 2013, 
que modifica l’article L.115-3 Code de 
l´action sociale et des familles, asse-
nyala que des del dia 1 de novembre 
de cada any fins al 15 de març de l’any 
següent, els prestadors d’aquests ti-
pus d’energia no poden procedir, en 
una residència principal, a la interrup-
ció del subministrament per impaga-
ment de factures. En el cas de l’aigua, 
el mateix precepte assenyala que la 
treva s’aplicarà durant tot l’any.

La Decisió núm. 2015-470 QPC del 
Consell Constitucional francès ha as-
senyalat que aquesta regulació és 
conforme a la Constitució francesa, ja 
que persegueixen una finalitat d’inte-
rès general, són proporcionades i no 
discriminatòries17.

“Considérant, en premier lieu, qu’en 
interdisant aux distributeurs d’eau 
d’interrompre la distribution d’eau 
dans toute résidence principale tout 
au long de l’année pour non- paie-
ment des factures, le législateur a 
entendu garantir l’accès à l’eau pour 
toute personne occupant cette rési-
dence ; qu’en ne limitant pas cette 
interdiction à une période de l’année, 
il a voulu assurer cet accès pendant 
l’année entière ; qu’en prévoyant que 
cette interdiction s’impose quelle que 
soit la situation des personnes titu-
laires du contrat, il a, ainsi qu’il ressort 

des travaux préparatoires de la loi du 
15 avril 2013 susvisée, entendu s’assu-
rer qu’aucune personne en situation 
de précarité ne puisse être privée 
d’eau ; que le législateur, en garantis-
sant dans ces conditions l’accès à l’eau 
qui répond à un besoin essentiel de la 
personne, a ainsi poursuivi l’objectif de 
valeur constitutionnelle que constitue 
la possibilité pour toute personne de 
disposer d’un logement décent”.

4) Millora de l’eficiència energètica: 
tots els estats tenen algun tipus 
de programa referent a això, àmbit 
que és considerat per la Comissió 
Europea com la mesura més efec-
tiva a llarg termini, que enllaça amb 
la política pública d’habitatge.

5) Diversos estats fan servir me-
sures per informar les persones 
vulnerables per permetre’ls gesti-
onar millor la seva despesa, com, 
per exemple, factures energètiques 
més transparents. El Regne Unit, 
per exemple, ofereix un sistema 
complet d’informació i comprensió 
de la factura, no només pel que fa a 
la comprensió dels conceptes que 
la componen sinó quant al seu for-
mat físic i la seva llegibilitat. 

2.3. LA LLUITA CONTRA LA POBRESA 
ENERGÈTICA A TRAVÉS DE LA REGU-
LACIÓ, L’EFICÀCIA DE LA NORMATIVA 
APROVADA I LA MILLORA REGULATÒ-
RIA POSSIBLE

En fi, el panorama europeu breument 
entrevist ens permet comprovar que 
hi ha diverses polítiques públiques 

15. INSIGHT ENERGY (INSIGHT_E), “Energy po-
verty and…”, op. cit.

16. “2. El bono social resultará de aplicación a 
los consumidores vulnerables que cumplan 
con las características sociales, de consu-
mo y poder adquisitivo que por real decreto 
del Consejo de Ministros se determinen. A 
estos efectos, se establecerá un umbral re-
ferenciado a un indicador de renta per cápi-
ta familiar. En todo caso, se circunscribirá 
a personas físicas en su vivienda habitual. 
2. El bono social cubrirá la diferencia entre el 
valor del precio voluntario para el pequeño 
consumidor y un valor base, que podrá ser 
distinto según las categorías de consumido-
res vulnerables que se establezcan, que se 
denominará tarifa de último recurso y será 
aplicado por el correspondiente comercia-
lizador de referencia en las facturas de los 
consumidores que estén acogidos al mismo. 

El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Di-
gital, previo acuerdo de la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económi-
cos, fijará las tarifas de último recurso. 
1. El bono social y la asunción del coste de 
la cofinanciación del suministro de energía 
eléctrica de aquellos consumidores a los que 
resulte de aplicación lo previsto en el artícu-
lo 52.4.j) de la presente ley, serán conside-
rados obligación de servicio público según 
lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
julio de 2009, sobre normas comunes para 
el mercado interior de la electricidad y por 
la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. 
El bono social será asumido por las ma-
trices de los grupos de sociedades que 
desarrollen la actividad de comercializa-
ción de energía eléctrica, o por las propi-
as sociedades que así lo hagan si no for-
man parte de ningún grupo societario. 

Asimismo, y con el límite máximo que se es-
tablezca por orden del Ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, previo Acuerdo 
de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, las citadas sociedades 
o grupos de sociedades asumirán la cuan-
tía que deban aportar para cofinanciar con 
las administraciones públicas competentes 
el coste del suministro de los consumido-
res a que hace referencia el artículo 52.4.j). 
Reglamentariamente se establecerán los 
mecanismos y actuaciones necesarios 
para la asignación de dichas aportaciones. 
El porcentaje de reparto de las cantidades a fi-
nanciar se calculará para cada sociedad o gru-
po de sociedades de forma proporcional a la 
cuota de clientes a los que suministre energía 
eléctrica, como la relación entre un término 
que será el valor medio anual de clientes que 
corresponda a cada uno los sujetos obligados, 
y otro término que corresponderá a la suma de 

todos los valores medios anuales de clientes 
del conjunto de sociedades comercializadoras. 
En los grupos societarios de los que for-
me parte más de una comercializadora 
de energía eléctrica, el cálculo de la cuo-
ta de clientes a los que se suministra ener-
gía eléctrica se obtendrá agregando las 
cuotas individuales de cada una de estas. 
Este porcentaje de reparto será calculado 
anualmente por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, de acuerdo 
con el procedimiento y condiciones que se 
establezcan reglamentariamente por el Go-
bierno. A estos efectos, la citada Comisión 
Nacional publicará anualmente en su pági-
na web la información, referida al periodo 
considerado, relativa a los valores medios 
anuales de clientes de energía eléctrica que 
correspondan a cada uno de los sujetos, así 
como la relación de sociedades o grupos de 
sociedades que hubiera considerado en su 

propuesta, determinada a partir de los datos 
del último año completo de que se disponga 
“La Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia remitirá anualmente al Ministe-
rio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en 
el plazo que se establezca reglamentaria-
mente, una propuesta de fijación de los por-
centajes de financiación que correspondan 
a cada una de las matrices de los grupos de 
sociedades o, en su caso, a las sociedades 
que desarrollen la actividad de comerciali-
zación de energía eléctrica. El ministro pro-
cederá a su aprobación por orden que será 
publicada en el ‘Boletín Oficial del Estado’. 
En todo caso, las aportaciones que deba rea-
lizar cada uno de los sujetos obligados se de-
positarán en una cuenta específica en régimen 
de depósito creada al efecto por el organismo 
liquidador, que será responsable de su gestión. 
Reglamentariamente se podrán establecer 
mecanismos para regularizar, en sentido po-

sitivo o negativo, las cantidades aportadas por 
los distintos sujetos, reconociendo, en su caso, 
los derechos de cobro u obligaciones de pago 
que correspondan, y garantizar la correcta apli-
cación de lo previsto en el presente artículo. 
El mecanismo previsto en este apartado se 
revisará por el Gobierno al menos cada cuatro 
años para adecuarlo a la situación del sector 
eléctrico”.

17. El text complet en francès es pot con-
sultar aquí: www.conseil- constitutionnel.fr/
decision/2015/2015470qpc.htm . Una anàlisi 
de la decisió a BODA, J-S i BELAL- CORDEBAR, 
A., “De la continuité du service public de la dis-
tribution d’eau au regard de la distribution et 
de la fourniture d’énergie” Droit Administratif, 
núm. 5, maig de 2016, pàg. 46 i seg.
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possibles per lluitar contra la pobresa 
energètica, imposant obligacions de 
servei públic, que poden anar des d’un 
bo social a tarifes especials, passant 
per treves, i que aquesta qüestió no 
està desconnectada de l’estat del parc 
habitacional ni del dret a l’habitatge, 
quan aquest, com en el cas espanyol, 
està reconegut constitucionalment, 
estatutàriament i legalment.

La regulació pot i ha d’articular tèc-
nicament aquestes polítiques públi-
ques, però només ho farà eficaçment 
si és fruit d’una avaluació ex ante i ex 
post adequada, que mesuri els seves 
possibles impactes i la seva eficàcia 
en el món real una vegada en vigor. El 
que ens condueix al món de l’anome-
nada better o smart regulation, és a dir, 
de la millora regulatòria, ja que les mi-
llors intencions i polítiques públiques 
seran inútils sense una regulació ade-
quada i que, a més, superi, en el seu 
cas el control judicial18, cosa que no ha 
passat en el supòsit del bo social, com 
hem pogut comprovar.

Insistim que és una regulació en ter-
mes específics sobre la pobresa 
energètica i, en clau comunitària, és 
necessària i urgent. El fet que a Es-
panya aquesta regulació hagi dormit 
�permeti’s l’expressió� a la llei sectorial 
que regula el sector de l’energia és, de 
totes totes, revelador de l’escàs nivell 
de sensibilitat social amb què un pro-
blema greu, dramàtic, ha estat encarat 
aquí pels poders públics.

Les brillants construccions dogmàti-
ques realitzades a propòsit de la con-
sideració dels serveis del sector ener-
gètic com a serveis d’interès econòmic 
general, constaten com al llarg dels 
anys s’ha construït un mercat d’ener-
gia que ha requerit la despublificació; 
la separació d’activitats; el dret d’accés 
de tercers a les xarxes; l’establiment 
dels requisits d’accés reglats; el reco-
neixement de les llibertats empresari-
als i la fixació de les condicions regla-

des d’abandonament del mercat, i la 
separació entre regulador públics i els 
operadors/prestadors. Però no sem-
pre s’insisteix que l’Estatut del consu-
midor, especialment del vulnerable, i 
la teoria de les obligacions de servei 
públic, en la seva articulació pràctica 
en la realitat concreta espanyola, no 
han impedit que milers de persones 
morin de fred o cremades, en emprar 
espelmes, davant de la impossibilitat 
de pagar el cost dels serveis19.

Això explica també que les respostes 
voluntaristes de les administracions 
més sensibles davant d’aquest pro-
blema, com han estat i són fins ara les 
locals i les autonòmiques, rebin una i 
altra vegada respostes reactives en 
forma d’obstacles competencials �sens 
dubte, existents� que han provocat , al 
seu torn, successives suspensions ju-
dicials sobre les quals tindrem ocasió 
de tractar més endavant.

S’ha produït així un alentiment excessiu 
en les respostes europees i estatals i, 
com a conseqüència d’això, una reac-
ció dels governs locals i de les diverses 
comunitats autònomes, cristal·litzada 
en diferents lleis i fins a plecs de con-
dicions de contractació que tenen per 
objecte la prestació de serveis i submi-
nistraments energètics, com és el cas 
dels aprovats fa poc pel govern de la 
Generalitat de Catalunya que, pel seu 
significat, citem aquí malgrat la seva 
debilitat regulatòria i, per tant, coerciti-
va. Sobre això, hi tornarem després.

2.4. EL MARC CONSTITUCIONAL 
ESPANYOL. LA DISTRIBUCIÓ DE 
COMPETÈNCIES I LA SENTÈNCIA 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 
17 DE MARÇ DE 2016. EL DRET A 
L’HABITATGE I L’ENERGIA

Diverses CCAA han aprovat normativa 
sobre pobresa energètica, a la qual ja 
ens hem referit abans, com és el cas 
de la catalana (per Decret llei 6/2013 
de Catalunya, de 23 de desembre, que 
va modificar la Llei 22/2010 , de 20 de 

juliol, del Codi de consum de Catalu-
nya, que impedia que les companyies 
tallessin, per impossibilitat de pagar 
les factures, l’electricitat i el gas a les 
persones en situació de vulnerabilitat 
econòmica, anul·lat pel TC, com veu-
rem, i per Llei 24/2015, que després 
analitzarem); la murciana (per Llei 
10/2016, de 7 de juny, de reforma de la 
Llei 6/2015, de 24 de març, de l’Habi-
tatge de la Regió de Múrcia, i de la Llei 
4/1996, de 14 de juny, de l’Estatut dels 
consumidors i usuaris de la regió de 
Múrcia); l’aragonesa (per Llei 9/2016, 
de 3 de novembre, de reducció de la 
pobresa energètica d’Aragó) o la va-
lenciana (Llei 3/2017, de 3 de febrer, 
per pal·liar i reduir la pobresa energè-
tica -electricitat, aigua i gas - a la Co-
munitat Valenciana), o estan preparant 
normes, com en el cas de la Rioja20.

Aquestes normes s’emparen en diver-
sos títols competencials autonòmics. 
Així, la catalana ho fa en les seves 
competències estatutàries d’habitatge 
i consum, mentre que l’aragonesa es 
refereix a les d’habitatge; consum; ac-
ció social; aigües; energia; qualitat del 
subministrament i eficiència energè-
tica i activitat de foment. La murciana 
a les competències d’habitatge i pro-
tecció de consumidors, i la valenciana 
a les competències estatutàries en 
defensa del consumidor i serveis soci-
als, d’acord amb els preàmbuls de les 
respectives lleis.

No obstant això, la STC 62/2016, de 17 
de març, va declarar inconstitucional 
el Decret llei de Catalunya 6/2013, de 
23 de desembre, que va modificar la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya, que impe-
dia que les companyies tallessin, per 
impossibilitat de pagar les factures, 
l’electricitat i el gas a les persones en 
situació de vulnerabilitat econòmica, 
durant els mesos d’hivern, de novem-
bre a març, ajornant, que no eliminant, 
el pagament del deute. Es tractava, 
com podem constatar, d’una treva hi-

vernal de les que hi ha en altres països 
europeus.

El TC nega aquesta possibilitat, en el 
que es qualifica d’un recurs de “caràc-
ter exclusivament competencial” (FJ 
4), encara que són tres els magistrats 
(Asua, Valdés i Xiol) els que discrepen 
d’aquesta conclusió.

La sentència assenyala, en essència, 
el següent:

a) La normativa estatal ha realit-
zat la transposició de les directives 
2009/72/CE i 2009/73/CE, adre-
çades a protegir els consumidors 
vulnerables en l’àmbit elèctric i ga-
sístic, en les lleis del sector elèctric 
(Llei 24/2013) i d’hidrocarburs (Llei 
34/1998).

b) Aquesta transposició té la conside-
ració de normativa bàsica, d’acord amb 
els articles 149.1.13 CE i 149.1.25 CE.

c) D’acord amb aquesta normativa 
estatal, les comunitats, en aquest 
cas la catalana, no poden establir 
una regulació diferent, ja que cal 
“una regulació normativa uniforme 
(sic) en l’àmbit de la garantia del 
subministrament de l’electricitat i 
del gas” (FJ 10). El silenci de l’Estat 
significa prohibició de limitar la des-
connexió i, si el legislador autonòmic 
ho fa, entra en “contradicció”.

No obstant això, al nostre parer, s’hi 
podria contraposar que:

a) La normativa estatal en realitat no 
ha establert una protecció del consu-
midor vulnerable, pendent encara de 
desenvolupament, tal com sabem.

b) La regulació discutida ho és, en 
realitat, de les matèries específiques 
de serveis socials i de consum, no 
d’energia.

c) Fins i tot si acceptéssim que la 
matèria en discussió té a veure amb 
l’energia i que la regulació estatal 
s’ocupa de protegir al vulnerable i és 
bàsica (ex art. 149.1.1.25 CE), encara 
ha de ser possible una regulació de 
desenvolupament autonòmica so-
bre la matèria, perquè les polítiques 
públiques no han de ser “uniformes”, 
llevat que neguem l’Estat autonòmic 
i l’existència de diferents nivells de 
govern democràtic.

d) El fet que la normativa estatal no 
digui res sobre la limitació del tall de 
subministrament no vol dir que ho 
prohibeixi tot al respecte, com de-
dueix el TC.

Del que significa i comporta aquesta 
sentència del TC, ens interessa des-
tacar que l’Estat planteja el recurs 
d’inconstitucionalitat per motius com-
petencials, en considerar que els pre-
ceptes impugnats no respecten l’ordre 
constitucional de distribució de com-
petències, en concret incorren en in-
constitucionalitat mediata derivada de 
la contravenció de la Llei 24/2013, de 
26 de desembre, del sector elèctric, 
de caràcter bàsic de conformitat amb 
la seva disposició final segona i de la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
dels hidrocarburs, també de caràcter 
bàsic, d’acord amb la seva disposició 
final primera, competències �diu el TC� 
que a l’Estat reconeixen les regles 13a 
i 25a de l’article 149.1 de la Constitució.

D’aquesta manera, el conflicte es 
planteja en termes de qualificació del 
bé jurídic protegible, i en funció de 
com es realitzi esdevé un títol com-
petencial o un altre. Dit d’una altra 
manera, si preval l’objecte social i de 
consum, emergeixen els articles 166 i 
123 de l’EAC que protegeixen les com-
petències de la Generalitat en aquests 
àmbits; i si preval l’objecte energètic, 
emergeixen els títols de reserva bàsi-
ca estatal de la lleis 24/2013 i 34/1998 
(citades), protegits per l’article 149.1.13 
i 1.25 de la CE.

Així es van situar les coses davant del 
TC, que opta a favor del sistema de bo 
social pel qual es decanta la normati-
va energètica estatal en detriment del 
sistema del legislador català que opta 
�basant-se en títols competencials es-
tatutaris corresponents a la protecció 
dels consumidors ja els serveis soci-
als, insistim� per un sistema de prohibi-
ció de suspensió de subministraments 
i amb efectes sobre les condicions 
d’exigibilitat del deute. El Tribunal bas-
cula entre aquestes dues opcions i es 
decanta, com diem, pel bo social. Però 
l’opció a favor del sistema de protecció 
establert pel Parlament de Catalunya 
es manté latent en els vots particulars 
d’alguns membres del TC, com el ja 
esmentat del magistrat Xiol Rios.

Ens referíem al principi al fet que la 

UE ha optat per un sistema tou per a 
assegurar una acció coordinada i efi-
caç dels estats membres i que això ha 
generat demores en les respostes. Les 
directives de 2009 no són segurament 
responsables d’aquesta discussió 
competencial, ni tampoc tenen, al seu 
torn, el mèrit que països com el Regne 
Unit i França hagin avançat en aquest 
àmbit, sense tanta demora i conflicte 
competencial.

Dit això, l’anul·lació de la norma cata-
lana ha quedat atenuada per l’aprova-
ció posterior d’una regulació diferent 
en el mateix sentit (Llei 24/2015, de 
29 de juliol, de mesures urgents per 
a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, ar-
ticle 6), a la qual després ens referirem. 
N’hi ha prou d’avançar ara que aquesta 
llei aprofundeix en el dret a l’habitatge 
adequat en el marc d’un servei d’inte-
rès general, conceptes ben assentats 
internacionalment.

En aquest sentit, al segle XXI, el dret 
a l’habitatge inclou l’accés a “energia 
per a la cuina, la calefacció i l’enllume-
nat” per exemple, d’acord amb l’Ob-
servació general núm. 4 del Comitè de 
Drets Econòmics, Socials i Culturals 
de les Nacions Unides (que ha de re-
gir la interpretació de l’article 47 CE, i 
equivalents autonòmics, com el 26 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
d’acord amb l’article 10.1 CE). El Síndic 
de Greuges ho ha expressat amb con-
tundència en el seu informe sobre el 
dret als subministraments bàsics, en 
assenyalar com del dret a l’habitatge 
constitucional i legalment recone-
gut: “… es deriva que els subministra-
ments bàsics (electricitat, aigua i gas) 
constitueixen un element essencial 
de l’habitatge i així ho confirma la nor-
mativa sobre condicions d’habitabilitat 
dels habitatges (Decret 55/2009, de 7 
d’abril) en determinar que tots els ha-
bitatges han de disposar dels “serveis 
d’aigua freda i calenta, evacuació d’ai-
gües i electricitat” o d’un “aparell de 
cocció elèctric o de gas” per a la cuina. 
A més, s’obliga a les empreses submi-
nistradores d’energia elèctrica, aigua i 
gas a exigir la cèdula d’habitabilitat vi-
gent als usuaris finals perquè aquests 
puguin contractar aquests serveis.

El dret a l’habitatge també està afec-
tat per aquest procés de redefinició 
per a garantir-ne la seva efectivitat, ja 

18. Sobre el particular, per exemple, PONCE 
SOLÉ, J., Negociación de normas y lobbies. 
Aranzadi, 2015 19  Vegeu, per exemple, VI-
LLAR ROJAS, F., “Servicios de interés general 
en el sector energético: el caso de España”, a 
PARISIO, V. AGUADO, V. i NOGUERA, B. Servi-
cios de interés general, colaboración público-
privada y sectores específicos. G. Giappichelli 
Editore –Tirant Lo Blanch, 2016, pàg. 248 i seg.

19. Un cas recent, esdevingut poc abans d’es-
criure aquestes línies i que va commocionar 
l’opinió pública,  s’ha produït a Reus, a la pro-
víncia de Tarragona, a la fi de 2016, amb una 
persona d’edat avançada que va morir calci-
nada en utilitzar espelmes per no poder pagar 
el subministrament elèctric

 

20. http://www.rioja2.com/n-102967-2-Par-
l a m e n t o _ t r a m i t a r a _ c o n t r a _ P o b re z a _
Energetica/
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que perquè aquest dret sigui plena-
ment vigent cal que l’habitatge disposi 
dels mínims subministraments bàsics 
que permetin als seus ocupants viure 
amb dignitat, podent accedir a el seu 
ús normalment. El dret constitucional i 
estatutari a l’habitatge no pot referir-se 
sinó a un habitatge en condicions ade-
quades i, per tant, que pugui dotar-se 
d’uns serveis bàsics com són l’aigua, 
l’electricitat o el gas a uns preus rao-
nables i assequibles”.21

Atès que l’Estat no té competència 
en matèria d’habitatge, la imposició 
d’obligacions de servei públic en el 
context d’aquest servei d’interès ge-
neral seria una decisió només en mans 
dels parlaments autonòmics, la qual 
cosa hauria de ser suficient, doncs, per 
evitar una nova sentència com la co-
mentada, en cas d’un futur nou recurs.

Els magistrats Asua i Fernando Valdés 
qualifiquen els possibles impactes fu-
turs de la sentència de “preocupants”. 
No és la primera vegada que s’utilitza 
aquest qualificatiu en vots particulars, 
com ja va succeir en la que va declarar 
inconstitucional la regulació andalusa 
de l’expropiació de l’ús de certs habi-
tatges en mans de bancs, en la qual ja 
vam tenir ocasió d’exposar els dubtes 
que la vis expansiva de les compe-
tències estatals realitzada pel Tribunal 
Constitucional despertava.22

3. LA REGULACIÓ AUTONÒMICA

3.1. LA LLEI CATALANA 24/2015, DE 
29 DE JULIOL: GÈNESI, APLICACIÓ 
PRÀCTICA I UNA PRIMERA AVALUACIÓ 
EX POST

El Parlament de Catalunya va tenir la 
iniciativa d’afrontar la situació d’emer-
gència en l’àmbit de pobresa �i, més 
concretament, de la pobresa energèti-
ca� a través d’una llei sorgida de la inici-

ativa legislativa popular: la Llei 24/2015, 
de 29 de juliol, de mesures urgents per 
fer front a emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica. Una 
llei l’objectiu principal pel que fa a les 
qüestions que tractem és respondre 
amb mesures i polítiques públiques a 
les greus dificultats tant de persones 
físiques com d’unitats familiars per pa-
gar les factures dels subministraments 
bàsics d’electricitat i gas.

Abans, la Llei 22/2010, de 20 de juli-
ol, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en matèria 
de crèdits i préstecs hipotecaris, vul-
nerabilitat econòmica i relacions de 
consum, va introduir mecanismes de 
protecció per a determinats col·lectius 
de consumidors i usuaris vulnera-
bles. Aquesta llei s’aprovava sota el 
títol competencial de l’article 123 de 
l’Estatut de Catalunya de 2006 que 
amplia la protecció dels consumidors 
per situar-lo com a principi rector dels 
poders públics al costat d’altres com 
la sostenibilitat o la responsabilitat so-
cial de les empreses. La protecció de 
la persona consumidora, diu el seu 
preàmbul, se situa en l’eix dels seus 
objectius i presta especial atenció 
als drets dels col·lectius susceptibles 
d’una protecció especial.

El Codi va ser objecte de modificació, 
a través del Decret llei 6/2013 que va 
ser convalidat pel Parlament de Cata-
lunya el 22 de gener de 2014 mitjan-
çant Resolució 480/X del Parlament 
de Catalunya23. Així va tenir la seva ra-
tificació formal per 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, per a la mi-
llora de la protecció de les persones 
consumidores en matèria de crèdits 
i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat 
econòmica i relacions de consum, que 
introdueix ja de forma clara l’objectiu 

d’impedir la interrupció dels subminis-
traments d’aigua, gas i electricitat a les 
persones en situació de “vulnerabilitat 
econòmica”. La modificació s’empara, 
segons el seu text, en la ja esmentada 
Directiva 2009/72/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, com també en 
les normes comunes per al mercat 
interior de l’electricitat i es declara 
d’acord amb la Directiva 2009/73/CE, 
del Parlament Europeu i del Consell, 
sobre normes comunes per al mercat 
interior del gas natural.

El preàmbul de la llei és clar pel que fa 
a la situació que atén en aquest àm-
bit: “...resulta alarmant el creixement 
de la pobresa energètica, entesa com 
a dificultat per a afrontar les factures 
de subministraments bàsics d’electri-
citat, gas i aigua. Des de 2008, la llum 
ha pujat un 60% i l’aigua una mitjana 
del 66%. El Síndic de Greuges, en l’In-
forme sobre pobresa energètica de 
Catalunya, d’octubre de 201324, do-
cumenta els impactes socials, sani-
taris i mediambientals de la pobresa 
energètica i denuncia el sobreesforç 
que implica l’acumulació de deutes 
vinculats al pagament de factures de 
l’habitatge. També recorda que hi ha 
193.000 famílies que no poden assu-
mir la despesa de mantenir l’habitatge 
a una temperatura adequada”. I és clar, 
també pel que fa a l’objectiu a seguir i 
les mesures a utilitzar: “... es conside-
ra que, d’acord amb les esmentades 
directives, cal establir una sèrie de 
mesures perquè aquestes persones 
no pateixin talls de subministrament 
durant determinats períodes crítics. 
Alhora, es crea un fons d’atenció soli-
dària en matèria de subministraments 
bàsics que ha de nodrir-se, entre altres 
aportacions, amb les que facin les ad-
ministracions públiques competents 
en aquesta matèria i les empreses 
subministradores”.

El Codi de consum de Catalunya, la 

qualitat i sistemàtica en la regulació 
de la mediació com a sistema extraju-
dicial de resolució de conflictes és fora 
de dubte; es va convertir així en el pri-
mer baluard del nostre dret intern a la 
defensa contra la pobresa energètica. 
De fet, aquest Codi que es va arribar 
a establir de forma pionera a Espanya, 
és un mecanisme de protecció auto-
màtica consistent en impossibilitar el 
tall de subministrament d’electricitat 
o gas per impagament, quan la perso-
na o unitat familiar tinguin la condició 
d’”econòmicament vulnerables” entre 
els mesos de novembre a març (article 
111-2, lletra v).

Juntament amb això, es fixen les ga-
ranties necessàries per a facilitar a les 
parts que puguin arribar a un acord en 
relació amb la posposició del paga-
ment que pot derivar de l’acord entre 
les famílies i les companyies submi-
nistradores, de manera directa entre 
les mateixes o bé mitjançant els siste-
mes voluntaris de resolució extrajudi-
cial de conflictes, que estableix el Codi 
(Títol III, Capítol II, articles 132-1 a 132-3, 
en relació amb la Mediació, i capítol III, 
articles 133-1 a 133-5, sobre l’Arbitrat-
ge de consum). A més, s’estableix que, 
en cas que ambdues parts no puguin 
arribar a un acord per a posposar el 
pagament de les factures pendents, el 
consumidor té dret a satisfer el deute 
pendent de manera íntegra o fraccio-
nada entre els mesos d’abril a octubre, 
següents al període de manteniment 
obligat del subministrament dels con-
sums.

Ja hem tingut ocasió de ressaltar ante-
riorment que la prohibició de la inter-
rupció del subministrament (heretada 
per la Llei 24/2015) se separa de l’op-
ció adoptada per les normes sectorials 
del sector energètic. De manera que, 
un cop coneguda la posició del Tribu-
nal Constitucional, aquesta opció es 
troba en una situació de debilitat nor-
mativa enfront d’opcions com la repre-
sentada pel bo social energètic a les 
lleis reguladores del sector. Així que 
no podem resistir-nos a portar a col-

lació aquí el contingut de la disposició 
transitòria d’aquell Decret llei 6/2013, 
quan es refereix als efectes del deno-
minat bo social establert per la Directi-
va 2009/72/CE i la Directiva 2009/73/
CE com una obligació de servei públic, 
i disposava que: “El requisit de ser be-
neficiari del bo social, per tal de ser 
considerat persona en situació de vul-
nerabilitat econòmica, només és exigi-
ble en la mesura que estigui previst en 
la normativa sectorial aplicable.”

El conflicte d’interessos ha estat i està 
latent en aquesta qüestió; primer a la 
gènesi del Codi de consum i, després, 
en l’aplicació de la Llei 24/2015, de 29 
de juliol. I no ha estat un conflicte com-
petencial simple. La prevalença del 
sector elèctric, emparat en unes nor-
mes comunitàries de contorns massa 
imprecisos, és una conseqüència de la 
desigual posició que ocupen els inte-
ressos en joc en el conjunt del sistema 
energètic. No posarem exemples per 
a visualitzar aquesta posició desigual. 
Les xifres dels centenars de milers 
de famílies vulnerables per aquesta 
mancança són avui encara massa elo-
qüents com per no veure amb nitidesa 
on és la posició dominant.

Quan el Parlament de Catalunya apro-
va la Llei 24/2015, de 29 de juliol, 
l’Estat �en paraules del magistrat Xiol 
Rius� encara tenia aquest espai nor-
matiu “abandonat”. La llei insisteix en 
la direcció de la seva antecessora Llei 
22/2010, de 20 de juliol i, com veurem, 
pateix les mateixes amenaces. Tot i 
així, no podem dir que els poders pú-
blics més sensibles no actuïn. Ho han 
fet. El paper de les administracions lo-
cals ha estat exemplar, amb escasses 
competències i recursos. És per obli-
dar l’intent de la Llei de Racionalitza-
ció i Sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL) d’esborrar del mapa les 
competències sobre serveis socials dels 
municipis i és per recordar, tantes vega-
des com calgui, la rebolcada del nostre 
TC25 a aquest malmès intent d’empetitir 
els ajuntaments.

Els municipis, situats al centre de l’es-
cenari i obligats a resoldre com fos 
situacions dramàtiques de moltes fa-
mílies, han assistit (de vegades amb 
certa rebel·lia) a l’estira i arronsa entre 
l’opció del Govern central per finançar 
part del preu del subministrament a 
través del bo social i l’opció de la Ge-
neralitat de Catalunya per prohibir a 
les companyies subministradores el 
tall de la llum i el gas, obligant-los a 
ajornar o fraccionar el pagament dels 
deutes pendents.

Així les coses, podem afirmar que 
l’aplicació pràctica de la Llei no ha es-
tat exempta de dificultats, com ho va 
estar la seva llei antecessora, la Llei 
20/2014, de 29 de desembre. En el seu 
article 6, la Llei 24/2015, de 29 de juli-
ol, estableix cinc mesures per a evitar 
la pobresa energètica26. A saber:

1. Les administracions públiques estan 
obligades a garantir el dret d’accés a 
les persones i unitats familiars en situ-
ació de risc d’exclusió social, mentre 
duri aquesta situació.

2. S’estableix un protocol obligat de co-
municació als serveis socials i d’inter-
venció d’aquests serveis prèviament a 
la concessió de les ajudes necessàries 
per a evitar els talls de subministra-
ments, en els casos d’impagament per 
manca de recursos econòmics de les 
famílies afectades.

3. Les administracions públiques han 
d’establir els acords o convenis neces-
saris amb les companyies de submi-
nistrament d’aigua potable, de gas i 
d’electricitat per a garantir que conce-
deixen ajudes a fons perdut a les per-
sones i unitats familiars en situació de 
risc d’exclusió residencial o apliquen 
descomptes “molt notables” en el cost 
dels consums mínims.

Quan l’empresa subministradora hagi 
de realitzar un tall de subministra-
ment, ha de sol·licitar, prèviament, un 
informe dels serveis socials per a de-
terminar si la persona o unitat familiar 

21.  SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA In-
forme sobre el derecho a los suministros bási-
cos (electricidad, agua y gas), desembre, 2014, 
disponible a la seva web. Sobre el dret a l’habi-
tatge i les competències autonòmiques sobre 
el mateix, es pot veure MOLTÓ, JM., PONCE, 
J., Derecho a la vivienda y función social de la 
propiedad. Nuevas políticas públicas en el mar-
co del Servicio público de alojamiento, Aran-
zadi, 2017, primeres pàgines a: https://www.
thomsonreuters.es/es/tienda/pdp/duo.
html?pid=10009516#tab-1

22. PONCE SOLÉ, J., “¿Ha expropiado el Tri-
bunal Constitucional las competencias auto-
nómicas en materia de vivienda? A propósito 
de la STC de 14 de mayo de 2015, declaran-
do la inconstitucionalidad de la regulación 
andaluza sobre expropiación de viviendas 
vacías en manos de bancos”, Blog de Trans-
Jus, 9 d’abril de 2015, consultable a https://
transjusblog.wordpress.com/2015/06/04/
ha-expropiado-el-tribunal- constitucional-
las-competencias-autonomicas-en-materia-
de-vivienda-a-proposito-de-la-stc-de-14-de- 

mayo-de-2015-declarando-la-inconstitucio-
nalidad-de-la-regulacion-an-2/

23. Publicada al DOGC núm. 247, de 27 de ge-
ner de 2014.

24. Informe sobre pobresa energètica de 
Catalunya, publicat al Butlletí Oficial del 
Parlament (BOPC núm. 178, de 4 de novembre 
de 2013

25. La Sentència 41/2016, de 3 març, publi-
cada al BOE núm 85 de 8 d’abril de 2016, de-
clara inconstitucional les DT 1ª i 2ª de l’LRSAL 
que imposaven a les comunitats autònomes 
l’obligació d’assumir les competències que 
exercissin les entitats locals en matèria de 
serveis socials, promoció i reinserció social, i 

participació en la gestió de l’atenció primària a 
la salut, en la mesura que limita la potestat de 
les comunitats autònomes per descentralitzar 
aquestes competències en les entitats locals. 
En concordança amb això, també es declara 
inconstitucional la DA 11ª de l’LRSAL, sobre la 
compensació de deutes entre administracions 

com a conseqüència de l’assumpció d’aques-
tes competències per les comunitats autòno-
mes.

26.  La Llei 24/2015, de 29 de juliol, va ser pu-
blicada al BOE núm. 216, de 9 de setembre de 
2015, pàg. 79287.
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es troba en una de les situacions de 
risc d’exclusió social prevista a la llei. 
Si es compleixen els requisits, s’han de 
garantir els subministraments bàsics i 
s’han d’aplicar les ajudes per no gene-
rar deute a la persona o unitat familiar.

4. L’empresa subministradora està 
obligada a informar, en qualsevol avís 
o comunicació que faci referència a 
falta de pagament, del servei dels 
drets relatius a la pobresa energètica 
establerts a la Llei.

L’Administració de la Generalitat de 
Catalunya va posar en marxa l’elabo-
ració d’un protocol27 d’aplicació i una 
guia informativa per garantir la imple-
mentació de les mesures establertes 
a la Llei. Un document que pretenia 
informar les administracions i ser-
veis gestors; ajudar a delimitar l’àmbit 
d’aplicació subjectiva a la qualificació 
de persones o unitats familiars i llars 
en situació de risc d’exclusió residen-
cial d’acord amb l’article 5 de l’esmen-
tada disposició; facilitar la comprensió 
sobre el procediment des de la comu-
nicació amb la persona consumidora a 
la sol·licitud d’informe dels serveis so-
cials per part de l’empresa, per finalit-
zar amb una orientació sobre les pos-
sibles conseqüències sancionadores 
en cas d’incompliments, d’acord amb 
la mateixa Llei de consum en vigor.

El protocol va ser suspès per la Inter-
locutòria 287/2016, de 22 de desem-
bre, ratificades per una altra de 20 de 
gener de 2017, del Jutjat del Conten-
ciós Administratiu núm. 2 de Barce-
lona. Aquest mateix Jutjat, mitjançant 
Sentència número 268/2017, de 4 de 
desembre va declarar nul de ple dret 

l’esmentat protocol, calculant els re-
cursos interposats per Endesa Energia 
SAU i Endesa Energia XXI, SLU. La sen-
tència considera que el contingut del 
protocol és el propi d’una disposició 
de caràcter general i, per tant, subjecta 
al procediment d’una norma d’aquest 
caràcter el contingut no s’ajusta, entre 
altres disposicions, a la vigent Llei del 
sector elèctric.  

Així les coses, no podem oblidar que, 
en els antecedents de la interlocutò-
ria, hi ha la resolució de 2015.10.30, de 
la Secretària General de Coordinació 
Autonòmica i Local, per la qual es pu-
blica l’Acord de la Subcomissió de Se-
guiment Normatiu, Prevenció i solució 
de Conflictes de la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat en relació amb la Llei 
de Catalunya 24/2015, de 29 de juli-
ol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica (BOE de 26 
novembre) i Interlocutòria del ple del 
TC de 20 de setembre de 2016, en el 
recurs d’inconstitucionalitat número 
2501- 2016, promogut per l’Advocacia 
de l’Estat, contra els articles 2 (apartat 
2), 3, 4, 5 (apartats 1, 2, 3, 4 i 9), 7, la dis-
posició addicional, la disposició trans-
itòria segona (apartat primer i apartat 
segon pel que fa a l’aplicació de l’ar-
ticle 7) i la disposició final 3a de la Llei 
24/2015, de 29 de juliol.

Observem que, del seu contingut, no 
se’n deriva, certament, cap efecte li-
mitador o suspensiu per la llei en els 
aspectes regulatoris de la pobresa 
energètica. La preocupació del recurs 
plantejat per l’Estat està en el sobre-
endeutament dels habitatges i en tot 
el que els afecta, directament o in-

directament, però no en la pobresa 
energètica. Això no vol dir que la re-
gulació resulti reforçada per aquest 
motiu o aparegui així blindada davant 
d’altres opcions. De fet, entenem que 
continua tenallada. Prova d’això són 
les dificultats per desenvolupar-la, per 
dotar-la de contingut efectiu i segur 
des del punt de vista jurídic. Veurem, 
doncs, amb quina capacitat interactua 
i com l’afecta la implantació del bo so-
cial, regulat pel Reial decret 897/2017, 
de 6 d’octubre, pel qual es regula la 
figura del consumidor vulnerable, el 
bo social i altres mesures de protecció 
dels consumidors, l’article 4.1 pugna 
amb força amb la solució pretesa per 
la Llei 24/201528.

Fins ara, les dificultats no han estat 
poques. A títol d’exemple, la gestió 
dels fons destinats per la Generalitat 
de Catalunya als ajuts que preveu la 
mateixa Llei per a la pobresa energèti-
ca, previstes en els pressupostos de la 
Generalitat per a l’any 2015, no es van 
esgotar. Aquests recursos van poder 
destinar-se a aquests fins gràcies al 
conveni que les entitats municipalis-
tes �FMC i ACM� i el Govern de la Gene-
ralitat29, a través de l’Agència Catalana 
de Consum, van formalitzar el 2016 i 
que va permetre, abans de finalitzar 
l’exercici, la distribució de més de 4 
milions d’euros entre 78 entitats locals 
de Catalunya, municipis i consells co-
marcals que reunien els requisits es-
tablerts en la convocatòria d’ajudes 
objecte del conveni. Altres adminis-
tracions com l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) i la Diputació Pro-
vincial de Barcelona van aprovar acci-
ons o programes especials per donar 
resposta a les necessitats reclamades 

pels municipis en aquest àmbit i, així, 
reforçar d’alguna manera l’aplicació 
efectiva de la Llei. En l’actualitat, els 
ajuts de la Generalitat de Catalunya 
destinats a pobresa energètica s’en-
quadren de forma ordenada en els 
contractes-programa del Govern de 
la Generalitat amb els municipis, les 
dotacions pressupostàries dels quals 
estan determinades per les resolu-
cions del Parlament de Catalunya en 
aquesta matèria.

Això és el que cal destacar pel que fa 
a les ajudes. En relació amb els proce-
diments que haurien d’oferir seguretat 
sobre la manera d’assegurar el sub-
ministrament sense tall, la situació és 
més difícil de descriure jurídicament, 
perquè el panorama no obeeix a pa-
ràmetres de seguretat jurídica i proce-
diments estables sinó a escenaris de 
diversitat excessiva segons els opera-
dors i els municipis.

Sense que això comporti un resultat 
de desatenció, podem afirmar que la 
manca de seguretat jurídica �suplida, 
això sí, amb un esforç notable dels 
agents intervinents i molt especial-
ment dels serveis socials de titularitat 
local� és una qüestió a resoldre. Aques-
ta situació es comprèn amb facilitat si 
analitzem els resultats del Conveni 
de la Generalitat30 amb les empreses 
subministradores sobre concertació 
de mesures de suport a unitats famili-
ars en situació de pobresa energètica 
relacionada amb subministraments de 
gas i electricitat i l’eficiència energèti-
ca. El model de conveni proposat per 
la Generalitat a les empreses submi-
nistradores �ara anul·lat� cita de forma 
expressa l’article 6 de la Llei 24/2015, 

de 29 de juliol, i en la clàusula sego-
na determina com a compromís de 
les empreses subministradores de 
l’energia elèctrica i gas que aquestes 
“no faran cap tall de subministrament 
a cap persona o unitat familiar en si-
tuació de vulnerabilitat econòmica o 
risc d’exclusió residencial, mentre duri 
aquesta situació, en aplicació del prin-
cipi de precaució”. El text recorda, punt 
per punt, els elements centrals de la 
Llei en aquest aspecte, reitera l’obliga-
ció de condonació, l’aplicació de grans 
descomptes (tarifa social) quan els su-
pòsits comptin amb informe favorable 
dels serveis socials i, entre d’altres 
extrems, la condonació del deute acu-
mulat i l’aportació de recursos per part 
de les companyies elèctriques per a 
cobrir com a mínim el 50% del cost de 
la pobresa energètica.

Tal com hem dit, la declaració de nul-
litat de ple dret del conveni, el text va 
ser consensuat amb la representació 
associativa dels governs locals, partits 
polítics, sindicats, associacions em-
presarials, entitats del tercer sector, 
i nombroses entitats representatives 
de la societat civil, no ha estat subscrit 
per les principals companyies submi-
nistradores, aprofundeix en la debilitat 
de la norma aprovada pel Parlament 
de Catalunya.

Així, el panorama obert no queda ni 
de bon tros clar i, sens dubte, el Re-
ial decret 968/2014, pel qual es regu-
la el consumidor vulnerable d’energia 
elèctrica i el bo social, suposa una difi-
cultat objectiva perquè les comunitats 
autònomes i els governs locals puguin 
construir polítiques públiques pròpies 
en matèria de pobresa energètica. 

Sembla raonable que, per a atendre 
les claus que permetrien reduir en xi-
fres tranquil·litzadores des del punt de 
vista social dels col·lectius més vul-
nerables per la pobresa energètica, a 
Catalunya i en altres comunitats autò-
nomes, el sistema hauria de permetre 
aquest marge normatiu i competencial 
i que, en el legítim ús d’aquest marge 
normatiu propi, comunitats autònomes 
i governs locals defineixin amb perfil 
propi les seves prioritats en aquesta 
matèria. Això sí, tot construint marcs 
jurídics viables i permetent d’atendre 
aquesta necessitat social en condici-
ons d’igualtat, amb els recursos, pú-
blics i privats necessaris.  

En aquest sentit, l’anunci efectuat pel 
Govern el passat mes de març31 d’am-
pliar sis mesos (fins el 10 d’octubre) el 
termini per a que els beneficiaris de 
l’actual bo social de la tarifa eléctrica 
pugui sol·licitar la seva inclusió en l’ac-
tual bo : un mecanismo que va entrar 
en vigor l’octubre de 2017 i pel qual 
es modifiquen radicalment les condi-
cions que donen dret a diferents des-
comptes a la factura, en funció de la 
vulnerabilitat del consumidor, la seva 
situación familiar i el consum, hauria 
de representar una oportunitat per 
buscar aquest punt de compatibilitat 
necessari entre la regulació estatal i 
les diferents regulacions autonòmi-
ques.

3.2. RECENT LEGISLACIÓ AUTONÒMICA 
SOBRE POBRESA ENERGÈTICA

A part de la llei catalana, ja hem es-
mentat les legislacions murciana i 
aragonesa de 2016 i la valenciana de 
2017, les quals, atesa la seva novetat, 

27. Aquest Protocol per a l’aplicació de la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’ha-
bitatge i la pobresa energètica, publicat a la 
pàgina web de l’Agència Catalana de Consum 
http://consum.gencat.cat/ ha estat decla-
rat nul de ple de dret per Sentència del Jutjat 
del Contenciós número 2 de Barcelona, núm. 
268/2017, de 4 de desembre, en el fonament 
dret número 6 l’òrgan jutjador sustenta: “aques-
ta jutjadora no desconeix la greu situació en 
què es troben les persones en risc residencial, 
però cada administració ha d’actuar en exercici 
de les seves competències, i per aquest motiu 
la Generalitat o els ajuntaments podran establir 
ajudes per fer front als impagats de les famí-
lies vulnerables, però no poden establir una 
mesura que afecta competències estatals”. Les 
entitats municipalistes (FMC i ACM) van presen-

tar, en data 4 de desembre de 2017, un recurs 
d’apel·lació contra aquesta sentència, que es 
troba pendent de resolució

28. El RD 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual 
es regula el consumidor vulnerable d’ener-
gia elèctrica, el bo social i les condicions de 
suspensió del subministrament per a consu-
midors amb potència contractada igual o in-
ferior a 10 kW es troba disponible a la pàgina 
web del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme 
http://www.minetad.gob.es/energia/es-ES/
Participacion/Paginas/proyecto-RD-consu-
midor-bono- social.aspx. La seva entrada en 
vigor efectiva depèn de les adhesions que la 
mateixa norma preveu. A la data de tancament 
del present article, la Generalitat de Catalunya 
ha presentat recurs jurisdiccional contra 
aquesta disposició.

29. El conveni marc d’adhesió, col·laboració i 
cooperació amb entitats locals, en relació amb 
actuacions dels seus serveis bàsics d’atenció 
social destinades a la cancel·lació de deutes 
per subministraments bàsics d’aigua, llum i 
gas de persones físiques i unitats familiars 
en situació de pobresa energètica, va ser for-
malitzat per l’Agència Catalana del Consum, 
el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i la Federació de Municipis 
de Catalunya (FMC) en data 18 de juliol de 
2016. Un exemplar d’aquest conveni es pot 
consultar al Portal de Transparència de l’FMC 
www.fmc.cat.

30. El text del model conveni entre la 
Generalitat de Catalunya i les empreses sub-
ministradores sobre concertació de mesures 
d’ajuda a unitats familiars en situació de po-
bresa energètica relacionades amb subminis-
traments de gas i electricitat i eficiència ener-
gètica va ser presentat oficialment pel presi-
dent de la Generalitat en data 19 de gener de 
2017. Del conjunt de compromisos de les em-
preses subministradores que es contemplen 
en aquest model de conveni destaquem les 
relatives a impedir la interrupció del subminis-
trament incloses en l’apartat 2.1: “Les empre-
ses subministradores d’energia elèctrica i de 
gas no realitzaran cap tall de subministrament 
a cap persona o unitat familiar en situació de 
vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió resi-
dencial, mentre duri aquesta situació, en apli-
cació del principi de precaució...”; les relatives 

a la col·laboració de les empreses amb les 
administracions públiques per fer front a les 
despeses derivades de la pobresa energèti-
ca de l’apartat 2.2: “2.2.1. Mitjançant l’aplicació 
de grans descomptes (tarifa social) a les per-
sones físiques que disposin d’un informe de 
serveis socials que acrediti la seva vulnerabi-
litat econòmica o el risc d’exclusió residencial. 
2.2.2. Mitjançant la condonació del deute acu-
mulat per resoldre el sobreendeutament que 
impedeix prosseguir en una situació de sub-
ministres normalitzada/regular i/o amb les 
aportacions econòmiques o descomptes per 
afrontar el pagament dels subministraments 
de les persones o unitats familiars acredita-
des pels serveis bàsics d’atenció social com 
a persones vulnerables o en risc d’exclusió 
residencial. 2.2.3. Els recursos aportats per les 
companyies subministradores han de cobrir 

com a mínim el 50% del cost de la pobresa 
energètica a Catalunya, incloent els costos as-
sociats a la informació, atenció directa i forma-
ció de les persones consumidores vulnerables 
o en risc d’exclusió residencial...” i les relatives 
a facilitar la informació a les administracions 
competents en serveis socials i en matèria de 
consum, previstes en el punt 2.4: “2.4.1 Facilitar 
el llistat mensual de persones físiques amb 
avís de tall de subministrament als ens locals 
titulars dels serveis socials bàsics per analitzar 
la situació de vulnerabilitat i emetre, si escau, 
l’informe corresponent...”

31. L’article íntegre publicat a 
CincoDías El País està disponible a  
h t t p s : // c i n c o d i a s . e l p a i s . c o m / c i n -
c o d i a s / 2 0 1 8 / 0 3 / 2 6 / c o m p a n i -
as/1522090199_299705.html
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no poden ser avaluades de moment.

Aquestes tres lleis s’emparen en les 
seves competències estatutàries, ja 
esmentades sobre habitatge i con-
sum, en el cas català. L’aragonesa es 
refereix a les d’habitatge, consum, ac-
ció social, aigües, energia qualitat del 
subministrament i eficiència energè-
tica i activitat de foment; la murciana 
a les d’habitatge i protecció de con-
sumidors, i la valenciana a les com-
petències estatutàries en defensa del 
consumidor i serveis socials.

En el cas murcià, la llei segueix el camí 
de la catalana al·ludida anteriorment, 
mentre que, en el cas aragonès, el sis-
tema es basa en la concessió d’ajudes 
de serveis socials per al pagament de 
les factures d’energia, prèvia acredi-
tació de la necessitat, acompanyada 
d’una prohibició a les companyies 
subministradores de tallar el servei 
mentre es tramiten les ajudes (article 
5), amb crida a la col·laboració publico 
privada en aquest punt (article 6).

La llei valenciana de 2017 es basa en 
la declaració del reconeixement de la 
llar en situació de vulnerabilitat, que 
serà de la Generalitat, a proposta dels 
alcaldes o l’òrgan competent d’enti-
tats locals, d’acord amb els informes 
dels serveis socials. En cas que una 
empresa comercialitzadora d’ener-
gia (aigua, electricitat o gas) vulgui 
tallar-ne el subministrament per ra-
ons d’impagament, ha de comunicar 
aquesta circumstància als serveis so-
cials municipals perquè estudiïn la si-
tuació de la llar en risc de situació de 
pobresa energètica, de manera prè-
via al fet que s’efectuï algun tipus de 
restricció o tall en el subministrament. 

L’ajuntament ha de comunicar la de-
claració a l’empresa o les empreses 
subministradores dels serveis com-
presos, perquè siguin coneixedores 
de la responsabilitat de l’administració 
i no efectuïn talls en els subministra-
ments. Es regula un Pla de microme-
sures d’eficiència energètica, enteses 
com aquelles que, pel seu cost i fàcil 
implementació, milloren i contribuei-
xen a reduir la despesa energètica a 
les llars per prevenir i combatre la po-
bresa energètica32. A més, es preveu 
la concessió d’ajudes que es finança-
ran amb càrrec a un fons valencià per 
a l’eficiència energètica i de garantia 
de subministraments bàsics, que es 
nodrirà d’aportacions de fons públics 
a càrrec de la Generalitat Valenciana, 
i d’aportacions d’altres institucions 
públiques d’àmbit europeu, estatal i 
local, que hauran de consignar anual-
ment els respectius pressupostos, així 
com de les empreses subministrado-
res d’energia, gas i aigua. Aquest fons, 
a més d’atendre situacions d’impa-
gament de subministraments bàsics 
degudes a una situació de precarietat 
econòmica, també podrà oferir finan-
çament per a l’aplicació de mesures 
d’estalvi i d’eficiència energètica; per 
a aquesta finalitat, el fons valencià per 
a l’eficiència energètica es desenvolu-
parà per reglament (article 9).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. REFLEXIONS FINALS: ALGUNES 
PROPOSTES PER A LA MILLORA DEL 
MARC JURÍDIC I DE LA GESTIÓ PÚ-
BLICA EN RELACIÓ AMB LA POBRESA 
ENERGÈTICA. EL DRET PÚBLIC DEL 
SEGLE XXI I ELS PODERS PRIVATS: 
ALGUNES IDEES A PROPÒSIT DE LA 
POBRESA ENERGÈTICA

A continuació, efectuarem algunes 
reflexions que creiem que poden ser 
d’interès per als actors socials i els 
operadors jurídics, tenint en compte la 
situació espanyola descrita i les reco-
manacions efectuades per institucions 
europees33.

4.1. LA RESPONSABILITAT DELS AC-
TORS PÚBLICS I PRIVATS

És indubtable que un problema de la 
magnitud i els efectes de la pobresa 
energètica només podrà ser afrontat 
amb un exercici responsable del po-
der públic i una responsabilitat social 
corporativa de les empreses presta-
dores que incorpori preocupacions 
complementàries a l’ànim de lucre en 
relació amb la sostenibilitat social dels 
seus actuacions.

Pel que fa als diversos nivells de po-
der públic, considerem, com ja hem 
assenyalat, que la Unió Europea hau-
ria d’adoptar una postura més deci-
dida en atenció al correcte funciona-
ment del mercat energètic, incloent-hi 
la perspectiva dels ciutadans que, en 
els termes de l’article 36 de la Carta 
de Drets Fonamentals de la Unió Eu-
ropea, tenen dret a l’accés als SIEG en 
garantia de la cohesió social i territo-
rial, pel que considerem que gaudeix 
de competències més que suficients34. 
Les recomanacions del Comitè Eco-
nòmic i Social Europeu, en el seu dic-

tamen citat “Per una acció europea 
coordinada per a prevenir i combatre 
la pobresa energètica”, van en aquesta 
direcció.

En l’àmbit espanyol, entenem que 
l’STC 62/2016, de 17 de març, abans 
comentada, fa una interpretació molt 
restrictiva de les competències auto-
nòmiques i molt expansiva de les es-
tatals. Atesa la connexió de la pobresa 
energètica amb el dret a l’habitatge, 
aspecte decisiu vinculat al concepte 
d’habitatge que ha d’emprar, i ateses 
les competències exclusives autonò-
miques en matèria d’habitatge, en-
tenem que les CCAA han de tenir un 
marge suficient per poder desenvolu-
par les seves pròpies polítiques públi-
ques en la matèria en desplegament 
de la seva autonomia constitucional-
ment reconeguda.

L’Estat, per la seva banda, segueix 
sense desplegar completament el sis-
tema relatiu a la pobresa energètica i 
la protecció dels consumidors vulne-
rables. I no ha fet servir tècniques que 
nombrosos membres de la Unió Eu-
ropea ja han emprat, com les treves o 
períodes de temps durant l’any en què 
es prohibeix als subministradors tallar 
el servei davant l’impagament, cosa 
que, com hem vist, ha estat conside-
rat ajustat a dret pel Consell Consti-
tucional francès. El voluntarisme dels 
nivells autonòmics i locals xoca amb 
inseguretat jurídica i necessitat de mi-
llora regulatòria futura.

 
 
 
 

4.2. EL DRET A UNA BONA ADMINIS-
TRACIÓ DELS USUARIS DELS SERVEIS 
D’INTERÈS GENERAL I LES OBLIGACI-
ONS JURÍDIQUES DE LES EMPRESES 
PRIVADES: PER UN DRET ADAPTAT A 
LES NECESSITATS DEL SEGLE XXI PEL 
QUE FA ALS PODERS PRIVATS

No obstant això, la pobresa energètica 
i l’actuació de les empreses privades 
en el marc d’un mercat liberalitzat, 
prenent decisions que afecten la vida, 
a la salut de les persones i als seus 
drets, plantegen en realitat un pro-
blema conceptual i pràctic molt més 
profund. Es tracta, en definitiva, ni més 
ni menys, de com el dret públic del 
segle XXI, en col·laboració amb el dret 
privat, va afrontar una qüestió encara 
pendent: la seva capacitat d’assegu-
rar els interessos generals, inclosos la 
protecció de col·lectius vulnerables, 
davant de poders privats subminis-
tradors de serveis bàsics per a la vida 
quotidiana35.

4.3.L’EXERCICI PER PRIVATS DE 
FUNCIONS PÚBLIQUES I LES 
PRIVATITZACIONS I LIBERALITZACIONS

El fenomen de l’exercici per privats 
de funcions públiques �és a dir, en una 
primera aproximació, aquells supòsits 
en què “es reconeix a una persona 
privada la realització d’activitats ad-
ministratives o la prestació de serveis 
públics per a tercers, en substitució 
o en comptes de la Administració 
“(SÁNCHEZ MORON, 2011, 432)� no és 
una cosa nova36. Són ben coneguts 
els casos dels notaris i registradors37, 
capitans de vaixell, concessionaris i 
contractistes, del de les corporacions 
de dret públic38, de les federacions es-

portives39, però també de les empre-
ses privades que actuen en el marc 
de serveis d’interès general o de les 
entitats col·laboradores dedicades a 
tasques d’inspecció i control en àmbits 
industrials, mediambientals i d’altres, 
per exemple.

Els processos de privatitzacions i libe-
ralitzacions desenvolupats a Espanya 
i altres països, d’acord amb els postu-
lats impulsats per la “nova gestió pú-
blica”, han fet que, a supòsits clàssics, 
se n’hagin afegit d’altres més recent-
ment (cas de les empreses que pres-
ten serveis liberalitzats). Així mateix, la 
crisi econòmica juntament amb l’apli-
cació de la Directiva 2006/123/CE i de 
la legislació nacional de transposició 
de la mateixa auguren un creixement 
dels supòsits d’”externalització” de 
funcions públiques, en establir ara, 
com és conegut, la substitució, com a 
regla general, dels règims de control 
administratiu previs mitjançant auto-
ritzacions per actuacions d’inspecció i 
control posteriors a les comunicacions 
prèvies o declaracions responsables 
efectuades40.

Si bé la doctrina i la jurisprudència han 
posat fins ara l’atenció als límits de la 
decisió de transferir funcions públi-
ques a privats, menys desenvolupa-
ment han tingut les aproximacions a la 
qüestió de quina classe de garanties 
dels drets dels ciutadans que es re-
lacionen amb aquests privats �un cop 
produïda aquesta transferència�el nos-
tre ordenament jurídic hauria d’esta-
blir, per satisfer, així mateix i alhora, el 
servei als interessos generals d’aques-
ta activitat.

32. L’article 8 assenyala que:

“2. La futura Agència Valenciana d’Energia, en 
col·laboració amb les conselleries competents 
en la matèria, elaboraran i executaran un pla 
de desenvolupament de micromesures d’efi-
ciència energètica en col·laboració amb les 
entitats locals i les organitzacions d’experts i 
de persones usuàries i consumidors. Aquest 
pla serà aprovat per la Generalitat. 3. El pla es-
mentat serà sotmès a una avaluació anual per 
tal de comprovar-ne l’eficàcia. Per a aquest fi 
es crearà una comissió de seguiment en què 
participaran les administracions locals i l’auto-
nòmica, com també experts en l’àmbit ener-
gètic i les organitzacions socials esmentades, 
per tal de poder ser sotmès a possibles millo-
res. 4. Les intervencions compreses dins del 

pla de desenvolupament de micromesures 
d’eficiència energètica inclourà almenys 

a) Anàlisi de l’eficiència energètica de la llar 
i dels hàbits energètics dels que hi viuen, i 
proposta de micromesures d’eficiència ener-
gètica adaptada a les particularitats de la llar. 
b) Anàlisi de les factures i els contractes dels 
serveis bàsics d’electricitat, gas i aigua i, si 
escau, de propostes per a abaratir els costos 
dependents del contracte. c) Formació espe-
cífica bàsica en eficiència i bones pràctiques 
energètiques. En l’ajuda en el pagament en la 
factura del consum energètic es prioritzaran 
aquelles llars que s’acullen a una intervenció 
domiciliaria destinada a assolir millores d’efi-
ciència energètica.”

33. En concret, ens referim al ja citat Dictamen 
del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el 
tema “Per una acció europea coordinada per 
prevenir i combatre la pobresa energètica” 
(Dictamen d’iniciativa) 2013/C 341/05, consul-
table en diverses llengües, inclòs l’espanyol, a: 
http://eur-lex.europa.eu/legal- content/ES/
TXT/?uri=CELEX%3A52013IE2517

34. Tant exclusives com compartides (art. 3.1 
i 4.2 TFUE). Vegeu LAGUNA DE PAZ, J.C., “Los 
Servicios de interés general en la Unión Europea: 
su sujeción a las reglas del mercado”, a PARISI, V., 
AGUADO, V., NOGUERA, B., Servicios..., op.cit. pàg. 
54 i seg.   

35. L’origen d’aquesta secció de l’article es troba 
en les conferències pronunciades per Juli Ponce 
al setembre i novembre de 2011 en el marc dels 
seminaris “La prestació privada de serveis d’in-
terès general i bones pràctiques corporatives”, 
organitzat pel Síndic de Greuges i el Parlament 
de Catalunya i “The defense of Rights and Good 
Practices in Private Management of Public 
Services: the Role of the Ombudsman”, orga-
nitzat per l’International Ombudsman Institute 
- Europe en col·laboració amb el Síndic de 
Greuges de Catalunya i el Cercle d’Economia. 
Amb posterioritat, part del que aquí s’exposa va 
ser publicat en l’informe especial de febrer de 
2014 de la Sindicatura de Greuges titulat La pres-
tació privada de serveis d’interès general i bones 
pràctiques corporatives, disponible aquí: http://
www.sindic.cat/site/unitFiles/3606/La%20
prestacio%20privada%20de%20serveis%20in-

teres%20general_catala%20def.pdf.

36. Recordeu SAINZ MORENO, F.: “Ejercicio 
privado de funciones públicas”. RAP, números 
100-102, 1983, pàg. 1.699 i seg

37. SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho 
Administrativo. Tecnos, Madrid, 7ª ed., pàg. 432 
i seg., qui no considera aquest supòsit com 
un cas d’exercici per privats de funcions pú-
bliques, atès que tenen la condició legal de 
funcionaris, amb un règim peculiar que inclou 
la retribució per aranzel, amb la seva pròpia 
organització professional.

39. Vegeu la decisió del Tribunal Constitucional 
67/1985, i, per exemple, la sentència del 
Tribunal Suprem de 5 d’octubre de 1998.

40. Per tots, VILLAREJO, H., i SALVADOR, M.A., 
“El complejo proceso de transposición de la 
directiva de servicios”, Informe CC.AA., IDP, 
2008, pàg. 81 i seg.38. És coneguda la polèmi-
ca doctrinal sobre la natura jurídica d’aquestes 
corporacions. Pel que fa als col·legis profes-
sionals, vegeu per exemple la sentència del 
Tribunal Suprem de 18 de febrer de 1998, apli-
cant la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú a una decisió d’un col·legi 
d’advocats. Pel que fa a les cambres de co-
merç i indústria, vegeu la sentència del Tribu-
nal Constitucional, número 107, de 1996, de 12 
de juny, que es refereix a les seves funcions 
público-administratives sotmeses a un “rigo-
rós règim jurídic-administratiu”.
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tificació, continuen presents i vigents 
els drets constitucionals, estatutaris 
i legals atorgats per l’ordenament als 
ciutadans. Recordem com l’article 9.1 
vincula també als privats en el respec-
te de la Constitució i com, per exem-
ple, l’art. 37.1 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya assenyala que els drets 
que s’hi reconeixen vinculen, a més 
dels poders públics “... i d’acord amb 
la naturalesa de cada dret, els parti-
culars”. Ens movem, llavors, com és 
conegut, en l’àmbit de l’eficàcia dels 
drets reconeguts pel dret públic entre 
particulares47. Els consumidors no dei-
xen de ser ciutadans quan qui exerceix 
poder és una entitat privada i aquesta 
no pot, per exemple, discriminar-los48.

L’aplicació del contracte entre les 
parts privades, quan aquest existei-
xi, no pot desconèixer aquests drets 
constitucionals i estatutaris. És cert 
que part dels drets dels ciutadans/
consumidors pot ser protegit per la re-
gulació dels drets dels consumidors i 
usuaris (Reial decret legislatiu 1/2007, 
de 16 de novembre, vegeu-ne els 
seus articles 8 i seg.49, o Llei 22/2010, 
de 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya). Però només part: quan el 
ciutadà/consumidor/usuari s’enfronta 
a la presa de decisions per l’altra part 
contractant en exercici de poder pú-
blic delegat d’una manera o altra per 
l’Administració, la regulació de consum 
–tot i que pot ser reforçada en aquest 
punt50– i el mateix contracte apareixen, 

al nostre parer, com a insuficients, per 
inadequats, per a la protecció de drets 
i principis d’exercici del poder. Aquesta 
és la raó de ser del dret administratiu, 
el qual, al llarg dels segles ha disse-
nyat mecanismes per a limitar i guiar 
el correcte exercici del poder públic. 
Ni la legislació de consum ni els con-
tractes s’ocupen de limitar l’exercici 
arbitrari o desproporcionat, sense pro-
cediment ni motivació deguts, dels 
poders del privat en decidir sobre l’ac-
cés, suspensió o cessació del submi-
nistrament, per exemple.

Doncs bé, quan aquest exercici és de-
senvolupat per privats, no hi ha cap raó 
per no aplicar els mecanismes treba-
llosament dissenyats pel dret públic al 
llarg de centenars d’anys, encara que 
s’hagi d’evitar tota translació automà-
tica que no tingui en compte el con-
text de l’àmbit privat, amb l’autonomia 
de la voluntat i la possibilitat que té el 
ciutadà/consumidor/usuari d’escollir 
entre diverses empreses en compe-
tència. Ben al contrari, hi ha poderoses 
raons derivades de l’Estat de dret per-
què el dret administratiu (adaptat pel 
que cal si fos necessari, sense trans-
lacions necessàriament automàtiques) 
segueixi com una ombra a l’exercici de 
potestats51.

Aquestes poderoses raons comencen 
en la mateixa Constitució, en la qual 
si bé no pot identificar-se una reserva 
constitucional de certes tasques per 

a l’Administració, “sí que pot trobar-se 
una reserva constitucional de pro-
cediment, fonamentació i justificació 
per al supòsit d’exercici de potestats 
públiques, sigui qui sigui l’exercent, 
de conformitat amb principis consti-
tucionals de bona administració com 
la no arbitrarietat, la proporcionalitat, 
la imparcialitat o l’objectivitat (articles 
1.1, clàusula d’Estat de dret d’on la ju-
risprudència deriva el principi de pro-
porcionalitat; 9.3, interdicció de l’arbi-
trarietat; 103, imparcialitat i objectivitat 
i 105 CE)52”.

Desgraciadament, fins ara, el legis-
lador general i sectorial no ha estat 
massa atent a acompanyar la trans-
ferència de funcions públiques amb 
un disseny de control i orientació del 
poder derivat del dret administratiu. 
CUETO ha estudiat amb atenció les di-
ferents expressions actuals de l’exer-
cici per privats de funcions públiques 
i la seva regulació sectorial, per arribar 
a la conclusió que “... l’aplicació del 
procediment administratiu per subjec-
tes privats quan exerceixen funcions 
públiques o quan porten a terme ac-
tivitats d’interès general pràcticament 
ni s’ha plantejat, tot i que... en alguns 
casos s’estableixen algunes garanties 
mínimes en la normativa quan ens tro-
bem amb l’exercici d’aquestes funci-
ons públiques o davant la prestació de 
serveis essencials”, encara que “... no 
hi ha cap justificació perquè l’exercici 
d’aquestes funcions públiques no vagi 

Doncs bé, davant d’aquesta situació, 
si bé tradicionalment la garantia dels 
drets dels ciutadans i de l’interès ge-
neral s’ha exigit a les administracions 
pel dret públic, quan el sector públic 
delega la prestació de serveis públics 
o funcions públiques a privats, ¿podri-
en les persones afectades per decisi-
ons privades al·legar drets propis del 
dret públic i reaccionar de la matei-
xa manera que ho hagués fet davant 
d’una actuació de l’Administració?41 

Quina és la situació en el cas espanyol 
i quines propostes de millora  cal for-
mular?

Decisions adoptades per empreses 
privades (en la seva qualitat de con-
tractistes, prestadores d’un servei 
d’interès general, col·laboradores en 
tasques d’inspecció, control i certifi-
cació, per exemple) sobre l’accés i ús 
d’un servei públic (prestacions sanità-
ries, adjudicació d’habitatges socials, 
accés al transport públic, etc.); deci-
sions sobre l’accés, suspensió i ces-
sació del subministrament de serveis 
d’interès general bàsics per a la vida 
(energia elèctrica i gas, en el que ara 
importa sobretot, telecomunicacions, 
etc.); decisions sobre la capacitat de 
certs béns i activitats de realitzar la 
seva funció sense riscos per a l’interès 
general (inspecció tècnica de vehicles, 
certificacions ambientals, etc.), poden 
tenir una incidència en els drets dels 
ciutadans (no discriminació, llibertat 
d’empresa, continuïtat del servei, bona 
administració, etc.) i vulnerar principis 
generals del dret que regulen l’exer-
cici del poder (decisions irracionals i 
no justificades que vulneren el principi 
d’interdicció de l’arbitrarietat, mesu-
res desproporcionades que vulneren 
drets havent-hi alternatives menys 
restrictives per a aquests, etc.).

No sembla necessari insistir en una 
cosa evident: els drets i interessos 
dels ciutadans es poden veure afec-
tats no només per decisions i actuaci-

ons d’administracions públiques, sinó 
també per les de privats, els quals “a 
causa dels seus músculs econòmics 
poden estar en una posició de prendre 
decisions que en el moment present 
no estan subjectes a escrutini i que 
podrien ser injustes o afectar adversa-
ment a l’interès públic”42.

El Consell d’Europa ha estat sensible a 
aquesta situació. En la seva resolució 
1757 de 2010, titulada “Human Rights 
and Business”, l’Assemblea Parlamen-
tària del Consell d’Europa, citant una 
recomanació anterior a la 1858 (2009) 
relativa a “private military and security 
firms and erosion of the state mono-
poly on the use of force”, ha destacat 
com “While the responsibility to pro-
tect human rights is primarily that of 
states themselves, businesses also 
have responsibilities in this area, es-
pecially where states have ‘privatised’ 
classic state functions such as certain 
areas of law enforcement or military 
activities. The Parliamentary Assembly 
calls for the legal vacuum in this area 
to be filled...”.43 

En l’informe del senyor Haibach del 
Comitè d’Afers Legals i Drets Humans 
que va precedir a l’aprovació de la re-
comanació de 2010 es destaca que en 
les dècades passades els governs han 
privatitzat, de forma creixent, funci-
ons que tradicionalment pertanyien a 
l’Estat, com ara l’execució de la llei, la 
sanitat, l’educació i les telecomunica-
cions. En alguns casos, això ha conduït 
al que el professor Clapham, citat en 
l’informe, descriu com la “evaporació 
de controls que estaven establerts en 
els sectors per assegurar el respecte 
dels drets civils i polítics44.

S’han de recuperar aquests controls? 
Com fer-ho? Quant a la primera qües-
tió, no hi ha dubte que és peremptori 
dissenyar controls eficaços dels pri-
vats exercents de funcions públiques. 
Ens juguem els drets dels ciutadans 
i la seva dignitat com a integrants 

d’unes societats decents que, per ser-
ho, tenen com a condició necessària 
aquest respecte45. Així ho assenyala la 
Constitució espanyola en el seu arti-
cle 10.1, en indicar que “la dignitat de 
la persona, els drets inviolables que li 
són inherents, el lliure desenvolupa-
ment de la personalitat, el respecte 
a la llei i als drets dels altres són fo-
nament de l’ordre polític i de la pau 
social”. No pot parlar seriosament de 
llibertat dels ciutadans si aquests es-
tan dominats, és a dir, sotmesos a una 
possible interferència arbitrària (com 
ho és no tenir en compte els interes-
sos i les idees de la persona patint tal 
interferència)46, sigui duta a terme per 
una instància pública o bé per una ins-
tància privada.

Però, ¿com recuperar o, si s’escau, 
enfortir aquests controls en sectors 
transferits al sector privat i en altres 
casos en què privats exerceixen fun-
cions públiques? En l’establiment de 
controls jurídics que garanteixin els 
drets i interessos dels ciutadans, la 
seva dignitat i llibertat i el servei als 
interessos generals, quin paper li cor-
respon al dret privat i al dret públic?

Abans de res, correspon assenyalar la 
progressiva difuminació de les rígides 
fronteres entre l’un i l’altre, en el sentit 
que, com és sabut, el primer s’aplica al 
sector públic en no poques ocasions, 
mentre que el segon, tal com raona-
rem, s’hauria d’aplicar de manera crei-
xent a un sector privat que cada vega-
da més exerceix funcions públiques. 
Dit això, creiem que la simple aplicació 
del dret privat és insuficient per a ga-
rantir els drets constitucionals, estatu-
taris i legals implicats en la transferèn-
cia de l’exercici de funcions públiques 
al sector privat.

En primer lloc, cal destacar que en-
cara que sigui una empresa privada 
la que presti serveis públics o serveis 
qualificats d’interès general o realitzi 
tasques de control, inspecció o cer-

41. HOEHN, F., “Privatization and the 
Boundaries of Judicial Review”. Canadian 
Public Administration, vol. 54, número 1, 2011, 
pàg. 73 seg

42. WOOLF, H. (1986), “Public Law-Private Law: 
Why the divide? – a Personal View, Public Law, 
Summer,p. 220  i seg

43. http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/

Documents/AdoptedText/ta10/ERES1757.
htm

44. La traducció de l’anglès és meva. Podeu 
consultar aquest informe a: http://assem-
bly.coe. int/Main .asp?l ink=/Documents/
WorkingDocs/Doc10/EDOC12361.htm

45. MARGALIT, A., La sociedad decente. Paidós, 
1997.

46. PETIT, P., Republicanismo. Una teoría sobre 
la libertad y el gobierno. Paidós, 1997

47. Per tots, BILBAO UBILLOS, JUAN MARÍA: 
Los derechos fundamentales en la frontera en-
tre lo público y lo privado. McGraw HUÍ, Madrid, 
1997.

48. Vegeu l’expressiu exemple de CUETO 
(2008) en relació amb la denegació de l’ús del 
transport públic per part d’una empresa con-
cessionària a una persona de l’ètnia gitana.

49. Article 8. Drets bàsics dels consumidors i usu-
aris. Són drets bàsics dels consumidors i usuaris: 
a. La protecció contra els riscos que pu-
guin afectar la seva salut o seguretat. 
b. La protecció dels seus legítims interessos 
econòmics i socials; en particular enfront de 
les pràctiques comercials deslleials i la inclu-
sió de clàusules abusives en els contractes. 
c. La indemnització dels danys i la re-
paració dels perjudicis soferts. 
d. La informació correcta sobre els di-
ferents béns o serveis i l’educació i di-
vulgació per facilitar el coneixement so-
bre el seu adequat ús, consum o gaudi. 
e.L’audiència en consulta, la participa-
ció en el procediment d’elaboració de les 

disposicions generals que els afecten di-
rectament i la representació dels seus in-
teressos, a través de les associacions, agru-
pacions, federacions o confederacions de 
consumidors i usuaris legalment constituïdes. 
f. La protecció dels seus drets mitjançant pro-
cediments eficaços, en especial davant situ-
acions d’inferioritat, subordinació i indefensió. 
Article 9. Béns i serveis d’ús comú. 
Els poders públics han de protegir priorità-
riament els drets dels consumidors i usuaris 
quan tinguin relació directa amb béns o serveis 
d’ús o consum comú, ordinari i generalitzat. 
Article 10. Irrenunciabilitat dels drets 
reconeguts al consumidor i usuari. 
La renúncia prèvia als drets que aquesta nor-
ma reconeix als consumidors i usuaris és nul-
la, i també són nuls els actes realitzats en frau 
de llei de conformitat amb el que preveu l’arti-
cle 6 del Codi civil.

50. Cal tenir en compte el projecte de llei pel 
qual es regulen els serveis d’atenció al client 
destinats als consumidors i usuaris (BOCG, 10 
de juny de 2011, núm. 131-1), que parteix de la 
constatació expressada en la seva exposició 

de motius que “Amb tot, la normativa vigent 
no sembla haver aconseguit el resultat perse-
guit. La pràctica administrativa en la gestió de 
les queixes o reclamacions dels consumidors 
i usuaris revela que hi ha un element comú 
en la major part d’aquestes, manifestat a tra-
vés d’un creixent descontentament pel que 
fa a l’atenció al client”. Amb aquest projecte, 
es pretén, segons el seu article 1, “establir els 
paràmetres mínims obligatoris de qualitat dels 
serveis d’atenció al client” en determinats sec-
tors inclosos a l’article 2 (“sectors de serveis 
de subministraments d’aigua, gas i electricitat, 
serveis de transport de viatgers, serveis pos-
tals, mitjans audiovisuals d’accés condicional 
i serveis de comunicacions electròniques”.), esta-
blint diverses obligacions jurídiques de les em-
preses privades referides, per exemple, al termini 
de resolució de queixes (article 16).

51. En la mateixa línia, sembla situar-se PAR.

52. PONCE, 2001, CUETO, 2008, p. 36 en el ma-
teix sentit
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de fonamentació i justificació sota els 
quals l’Administració ha de resoldre la 
reclamació (bé sigui per falta de con-
tradicció en la presa de la decisió, per 
absència de motivació, per incompli-
ment de obligacions de permetre ac-
cés a l’expedient...) i sota els quals s’ha 
de resoldre, si escau, el conflicte judi-
cial que pugui suscitar-se (article 2.d 
LJCA59) i el possible recurs d’empara 
per vulneració de drets fonamentals, si 
n’hi hagués (pensem, per exemple, en 
una justificació de l’actuació de l’ope-
rador privat que sigui discriminatòria, 
amb vulneració de l’article 14 CE, com 
és conegut, el Tribunal Constitucional 
salva processalment la impossibilitat 
d’acceptar recursos d’empara davant 
de violacions de drets constitucio-
nals per privats mitjançant l’expedient 
d’atribuir tal violació als òrgans judi-
cials que no hi ha posat remei: STC 1 
8/1984, FJ 6, STC 51/1988, FJ 1, o STC 
129/1989, FJ 2).

Això, a més esdevé, decisiu en el cas 
de les entitats col·laboradores que 
ofereixen el seu know how tècnic a 
l’Administració, ja que si assumim, 
amb CANALS, que en la resolució 
d’aquests recursos d’alçada impro-
pis l’Administració no podrà entrar a 
controlar el fons de l’assumpte sinó 
únicament qüestions vinculades amb 
la presa de la decisió60 (ens resistim a 
anomenar-les “formals” ja que tenen 
a veure amb la fonamentació i justifi-
cació i, per tant, en definitiva, indirec-
tament però indissolublement amb el 
fons de l’assumpte), només establint 
clarament aquests estàndards proce-
dimentals i de motivació, podrà la de-
fensa del ciutadà davant de l’arbitrari-
etat privada tenir cap garantia d’èxit.

En conclusió, l’exercici de funcions 
públiques per privats demana una 
regulació específica del degut proce-
diment de presa de decisions, de la 
motivació d’aquestes decisions i dels 

principis de control de l’exercici privat 
de poder. Aquesta regulació no exis-
teix de forma completa ni tan sols a 
nivell bàsic estatal.

Aquesta deficiència normativa actual, 
posada en relleu i esperem que esme-
nable en el futur, condiciona els possi-
bles controls a efectuar avui dia a Es-
panya i en altres països, incloent-hi el 
que puguin desenvolupar els ombuds-
men, com a continuació s’argumenta-
rà. Però, alhora, atorga a aquests úl-
tims la possibilitat d’estendre el regne 
del control de l’arbitrarietat i de la bona 
administració a espais ocupats per pri-
vats que exerceixen poders públics, tal 
com s’exposarà a continuació.

4.4. POSSIBILITATS I LÍMITS DEL 
CONTROL PER PART DELS DEFENSORS 
DEL POBLE: L’EXEMPLE DEL SÍNDIC DE 
GREUGES CATALÀ

La preocupació per la protecció dels 
drets dels ciutadans quan aquests es 
relacionen amb privats exercint poder 
públic s’estén internacionalment. En 
relació amb el paper del dret adminis-
tratiu i dels ombudsmen, aquesta as-
severació és confirmada, per exemple, 
amb la celebració de la Conferència 
Mundial de l’International Ombuds-
man Institute (IOI) al juny de 2009, que 
va reunir 340 delegats i observadors 
de més de 90 països, amb interven-
cions de qui va ser secretari general 
de Nacions Unides, el senyor Kofi A. 
Annan i el comissionat de Nacions 
Unides per als Drets Humans61. Durant 
aquesta conferència, es va desenvolu-
par un grup de treball específic sobre 
el paper dels defensors fora del sector 
públic. S’hi va assenyalar de quina ma-
nera l’habilitat del dret administratiu 
per a respondre a l’exercici del poder 
públic per part d’ens no integrats en el 
sector públic dependrà en gran me-
sura del fet que pugui superar les li-
mitacions imposades per la dicotomia 
públic-privat62.

Com ha estat assenyalat per ESCOBAR 
(ESCOBAR, 2008, 25) en relació amb el 
control pels ombudsmen de l’activitat 
de privats, “cal apuntar un tema que ens 
sembla essencial: la garantia dels drets 
humans quan aquests són vulnerats per 
altres ciutadans. Està avui consolidada la 
doctrina del deure general de protecció 
dels drets que incumbeix a tots els po-
ders públics, i això amb independència 
de l’origen, públic o privat, de les agressi-
ons. Davant d’aquesta afirmació material, 
de poc serveixen els arguments formals: 
encara que la llei atribueixi a les defenso-
ries el control dels poders públics, aque-
lles poden també controlar, ni que sigui 
indirectament als particulars”.

Doncs bé, el dret està fent passos 
perquè aquest control jurídic de les 
agressions a drets de privats per altres 
privats no sigui indirecte, sinó explíci-
tament directe. Un exemple d’aquesta 
extensió del dret públic �el qual no hem 
de circumscriure només a la regulació 
del control judicial del contenciós ad-
ministratiu, com és evident� es produ-
eix en l’ordenament jurídic espanyol, 
concretament en la regulació del pa-
per del defensor del poble català, a la 
qual passem a referir-nos.

Com ja avançàvem abans, en el lent i 
laboriós avanç de limitar l’arbitrarietat 
privada en l’exercici de poders públics 
i guiar-ne la seva bona administració, 
cal destacar la novetat que suposen 
a Catalunya l’article 78.1 de l’EAC i, en 
desenvolupament del mateix, la llei 
del Síndic.

L’art. 78.1 de l’EAC, assenyala el se-
güent:

“El Síndic de Greuges té la funció de 
protegir i defensar els drets i les lli-
bertats que reconeixen la Constitució 
i aquest Estatut. Amb aquesta finali-
tat supervisa, amb caràcter exclusiu, 
l’activitat de l’Administració de la Ge-
neralitat, la dels organismes públics 

acompanyat de les mateixes garanties 
que quan són realitzades per adminis-
tracions de forma directa, perquè no 
oblidem que totes elles podrien ser 
assumides per la pròpia Administra-
ció”53. Tanmateix, el legislador només 
ha establert, i no sempre, “uns pseu-
doprocediments, que tracten de sal-
vaguardar mínimament la posició del 
particular, però la veritat és que les re-
gulacions són dispars, en intensitat, en 
formes, i el tractament jurisprudencial 
escàs i oscil·lant”54.

La legislació més recent ha fet passos 
en la direcció correcta, com posen en 
relleu, per exemple, la regulació de 
les entitats col·laboradores en la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administraci-
ons públiques de Catalunya (Títol VIII, 
“Potestats d’inspecció i control”, Capí-
tol II, arts. 91 a 101), així com la possi-
bilitat de control per part del Síndic de 
Greuges de Catalunya, a la tot seguit 
ens hi referirem, però en termes ge-
nerals, i en la pròpia llei catalana al-
ludida, continua sent insuficient el trac-
tament normatiu d’aquesta qüestió. En 
el cas de la Llei catalana 26/2010, en 
la nostra opinió, la regulació no hauria 
de cenyir-se tan sols a les tasques de 
control i inspecció de les anomenades 
entitats col·laboradores, sinó que, amb 
caràcter general, hauria d’incloure un 
estatut de tot privat exercent de quals-

sevol funcions públiques. La mateixa 
absència de tractament transversal i 
global pot trobar-se en altres recents 
normes autonòmiques55.

Més encara, atès el paper de l’article 
149.1.18 CE en la distribució de com-
petències en aquesta matèria, aques-
ta regulació hauria de ser no només 
general, sinó també, comuna estatal56. 
Per això, podria plantejar-se de lege 
ferenda diverses opcions legislatives 
per a omplir la llacuna jurídica ara exis-
tent. Una podria ser incloure els pri-
vats exercents de funcions públiques 
en l’àmbit subjectiu d’aplicació de la 
legislació de procediment adminis-
tratiu comú (possibilitat no aprofitada 
desgraciadament per la Llei 39/2015), 
aplicant directament, i modulant, quan 
fos necessari en cada capítol, les exi-
gències ja previstes per a l’exercici de 
funcions públiques per les administra-
cions. Una altra opció seria utilitzar la 
mateixa fórmula emprada en la DA 2 
de la Llei 30/1992 en el seu moment, 
ara article 2.4 de la Llei 39/2015, per 
a les corporacions de dret públic, és 
a dir, l’aplicació subsidiària de la le-
gislació de procediment administratiu 
comú a falta de legislació sectorial 
específica. Una tercera possibilitat se-
ria generar un títol específic de la llei 
(com ha fet la llei catalana) que abas-
tés (a diferència d’aquesta) tots els su-
pòsits d’exercici privat de funcions pú-

bliques i els regulés de forma general 
i transversal.

Ara bé, fos quina fos la fórmula empra-
da, la normativa hauria de fer valer en 
aquests casos els requisits vinculats 
als principis constitucionals de bona 
administració d’imparcialitat i objecti-
vitat (abstenció, recusació, incompati-
bilitats, conflictes d’interessos, mandat 
de ponderació diligent del dret, els 
interessos i fets embolicats en la pre-
sa de la decisió, contradicció ...) i inter-
dicció de l’arbitrarietat (fonamentació 
i motivació suficient i racional de les 
decisions); principi de proporcionalitat 
(vegeu ara l’article 4.1 Llei 40/2015); i 
fixació dels drets dels ciutadans en el 
cas d’exercici de funcions públiques 
(estenent, si és el cas moduladament, 
les obligacions derivades dels drets 
dels ciutadans i dels interessats als 
privats), com a mínim57. 

En tot cas, cal, i així es fa de forma fre-
qüent sectorialment i també ara en 
la llei catalana 26/2010, per exemple, 
però només per al cas de les entitats 
col·laboradores58, reconduir les discre-
pàncies entre el ciutadà/consumi-
dor/usuari i el prestador dels serveis/
funcions públiques a una decisió final 
de l’Administració mitjançant l’oportú 
recurs. Però aquesta previsió és insu-
ficient si no s’estableixen els paràme-
tres, els estàndards jurídics mínims 

53. Gràficament, aquesta autora es pregunta 
“Aquestes funcions públiques, encara que es 
prestin per subjectes privats, es poden exer-
cir en contra de l’interès general. Poden ser 
abandonats els principis d’objectivitat i trans-
parència?”.

54. CUETO, 2008, pàg. 38, 39 i 41.

55. Alguna legislació autonòmica ha intentat 
una regulació també, però, de nou, limitada a 
alguns supòsits d’exercici de funcions públi-
ques per privats. És el cas dels arts. 1.2 (sobre 
àmbit d’aplicació) i 12 de la llei gallega 4/2006, 
de 30 de juny, de transparència i bones pràcti-
ques, referint-se als concessionaris de serveis 
públics o de la llei balear 4/2011, amb idèntic 
enfocament en els seus arts . 2.3 i 20. Donada 
la pràctica identitat entre ambdues lleis, repro-
duïm el precepte corresponent de la primera: 
“Artículo 12. Concesiones de servicios públicos. 
1. Los concesionarios de servicios públi-
cos deberán regirse en su actuación por el 
principio de transparencia en la gestión. 
2. Los pliegos de cláusulas administrati-
vas contendrán las previsiones necesarias 
para garantizar, como mínimo, los sigui-
entes derechos de las personas usuarias: 

1.º) A presentar quejas sobre el funcionami-
ento del servicio, que habrán de ser con-
testadas de forma motivada e individual. 
2.º) A obtener copia sellada de todos los do-
cumentos que presenten en las oficinas de la 
concesionaria, en relación con la prestación 
del servicio. 3.º) A utilizar, a su elección, el ga-
llego o el castellano en sus relaciones con la 
entidad concesionaria y con sus representan-
tes y trabajadores. 4.º) A acceder a toda la infor-
mación que obre en poder de la concesionaria 
y sea precisa para formular quejas o reclama-
ciones sobre la prestación del servicio. Que-
dan excluidos los documentos que afecten a 
la intimidad de las personas y los relativos a 
materias protegidas por el secreto comercial o 
industrial, así como, en general, aquellos que 
estén protegidos por la ley. 5.º) A exigir de la 
Administración el ejercicio de sus facultades 
de inspección, control y, en su caso, sanción 
para subsanar las irregularidades en la pres-
tación del servicio. 6.º) A ser tratadas con 
respeto al principio de igualdad en el uso del 
servicio, sin que pueda existir discriminación 
ni directa ni indirecta por razones de sexo”. 
 
56.  PONCE, 2001

57.  Per al cas dels EUA, vegeu AMAN, ALFRED 
C., “Proposals for reforming the Administrative 
Procedure Act: Globalization, Democracy and 
the Furtherance of a Global Public Interest”. 
Indiana Journal of Global Legal Studies, prima-
vera, 1999, pàg. 13 i 14, propugnant l’extensió, 
modulada, de la Administrative Procedure Act 
de 1946 als supòsits de privats exercents de 
funcions públiques; per a Espanya, vegeu la 
proposta de CUETO, 2008, pàg. 40 i 41.

58. “Article 96. Supervisió administrativa. 
1. L’òrgan administratiu competent en ma-
tèria d’habilitació està facultat per a su-
pervisar les actuacions de les entitats 
col·laboradores en l’exercici de funcions 
d’inspecció i control, en els termes establerts 
per la normativa sectorial i per aquesta llei. 
2.Les persones afectades per les actuacions 
de les entitats col·laboradores poden pre-
sentar reclamacions en cas d’incompliment 
de les obligacions que estableix l’article 94. 
En els casos de resolució desfavorable o de 
manca de resolució dins del termini, les perso-
nes afectades poden traslladar la reclamació 
davant de l’òrgan administratiu competent en 
matèria d’habilitació”.

59. La jurisdicció contenciosa coneixerà de 
“Els actes administratius de control o fiscalit-
zació dictats per l’Administració concedent, 
respecte dels dictats pels concessionaris dels 
serveis públics que impliquin l’exercici de po-
testats administratives que aquests tinguin 
conferides, així com els actes dels mateixos 
concessionaris quan puguin ser recorreguts 
directament davant aquest ordre jurisdiccio-
nal de conformitat amb la legislació sectorial 
corresponent”.

60. CANALS, 2003, pàg. 332: “al meu entendre, 
el que realment es controla en via administra-
tiva ordinària és la correcció del procediment 
seguit, si s’han mantingut les seves caracterís-
tiques fonamentals d’objectivitat i imparcialitat 
especialment”.

61. Els documents referits a aquesta conferèn-
cia estan disponibles a: http://www.theioi.org/
publications/the-stockholm-2009-conference-
papers

62. MALIK, Opening Remarks al Workshop “The 
Ombudsman Reaching Outside the Public 
Sector”, paper corresponent a la Conferència 
Internacional de l’IOI a Estocolm, 2009, con-
sultable a: http://www.theioi.org/publicati-
ons/the-stockholm-2009-conference-papers
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D’aquí la importància de precisar què 
són aquests serveis. Tot i que es trac-
ta d’una qüestió en constant evolució, 
l’annex I al Llibre blanc sobre els serveis 
d’interès general de 2004 conté una sè-
rie de definicions de termes amb l’ànim de 
contribuir a desfer malentesos en el debat 
europeu provocats per “les divergències 
terminològiques, la confusió semàntica i 
les diverses tradicions existents als estats 
membres”.

En conseqüència, d’acord amb aquesta 
guia terminològica i la jurisprudència exis-
tent del TJCE, els serveis d’interès gene-
ral són aquells serveis i activitats que les 
autoritats públiques consideren d’interès 
general per la seva rellevància (recordem, 
entre altres aspectes i pel que aquí in-
teressa, respecte a la cohesió territorial i 
social i la garantia de drets bàsics) i que, 
sotmesos o no a una disciplina de mercat, 
estan sotmesos a obligacions específi-
ques de servei públic i de servei universal, 
ja que, en tot cas, hi ha una responsabilitat 
pública en garantia de l’interès general.

Aquestes obligacions poden ser molt 
diverses i referir-se a diversos aspec-
tes com ara, per exemple, estàndards 
de qualitat del servei, creació i man-
teniment de certes infraestructures, 
límits tarifaris, garanties d’accés al ser-
vei a persones amb minusvalideses, 
garanties per a consumidors i usuaris, 
etc. Les mateixes poden venir imposa-
des per la normativa europea o nacio-
nal, amb clara inspiració en el model 
nord-americà de les public utilities.

Per la seva banda, els serveis d’interès 
econòmic general són aquells serveis 
d’interès general que consisteixen en 
una dació de béns o serveis al mercat 
(entre ells, per exemple, els grans ser-
veis econòmics de xarxes, com ara el 
transport, els serveis postals, l’energia 
o les telecomunicacions, i tots aquells 
altres amb exigències d’interès públic 
semblants, deduïdes de la normativa 
europea o nacional, sota control, és 
clar, del TJCE). En canvi, els serveis 
d’interès general no econòmics són 
aquells en què predominaria una fina-

litat de naturalesa cívica o social, per 
sobre de la lucrativa, íntimament vin-
culats a la solidaritat i a la ciutadania, 
que es relacionen amb el que en di-
versos estats membres, entre ells Es-
panya, s’ha considerat històricament 
serveis públics. De la jurisprudència 
del TJCE i dels pronunciaments de la 
Comissió, entre ells la comunicació 
esmentada de 2006, si bé no de for-
ma concloent i en un procés, repe-
tim, de contínua evolució i redefinició, 
es desprèn que podrien formar part 
d’aquesta categoria els serveis edu-
catius, sanitaris, de seguretat social o 
d’habitatge social, si bé existeix enca-
ra una certa confusió entre diversos 
pronunciaments de la pròpia Comissió 
Europea, respecte a la possible consi-
deració d’aquesta com un servei d’in-
terès general econòmic65.

La fortuna d’aquesta terminologia en 
l’ordenament jurídic espanyol, de clara 
arrel comunitària, pot trobar-se també 
en lleis aplicables a sectors al marge 
d’aquests fenòmens de liberalitza-
ció, com ara la Llei 40/2003, de 18 de 
novembre, de protecció a les famílies 
nombroses, l’article 13 es titula “serveis 
d’interès general” i al·ludeix a l’activitat 
de l’Administració general de l’Estat 
per tal que els prestadors de serveis o 
activitats d’interès general “subjectes a 
obligacions pròpies del servei públic” 
concedeixin un tracte més favorable 
als membres de famílies nombroses 
o la Llei catalana 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, l’arti-
cle 4.1 assenyala que “El conjunt d’ac-
tivitats vinculades amb el proveïment 
d’habitatges destinats a polítiques 
socials es configura com un servei 
d’interès general per a assegurar un 
habitatge digne i adequat per a tots 
els ciutadans”.

Pel que fa a les conseqüències de 
considerar una activitat com a servei 
d’interès (econòmic) general, aquestes 
estan vinculades a la possibilitat d’ex-
cepcionar les regles de la lliure com-
petència (article 106.2 TFUE) i d’esta-

blir regulacions en garantia de l’interès 
general, les ja al·ludides obligacions de 
servei públic i servei universal. Ara, a 
més, aquestes activitats quedarien sota 
la supervisió del defensor a Catalunya, 
atenent a la interpretació proposada.

a) Ara bé, que el Síndic supervisi 
l’activitat d’empreses privades quan 
aquesta activitat estigui qualificada 
com a servei d’interès (econòmic) en 
general no vol dir, entenem, que el 
Síndic hagi de supervisar tota l’acti-
vitat de l’empresa privada i totes les 
relacions d’aquesta amb els seus 
clients. La raó de ser del dret públic 
i del control dels ombudsmen (és a 
dir, com diu l’article 78 EAC, “protegir 
i defensar els drets i les llibertats re-
coneguts per la Constitució i aquest 
Estatut”) suposa que el Síndic hagi 
de limitar-se a supervisar aquelles 
decisions i actuacions privades que 
suposin exercici de poder i perjudi-
quin els drets ciutadans.

Decisions com l’admissió en l’ús del 
servei, la suspensió del mateix o el tall 
del subministrament, la denegació de 
la prestació d’obligacions de servei 
públic i/o universals són àmbits on 
hi ha exercici per privats de funcions 
públiques i on la supervisió adquireix 
la seva sentit en garantia de l’usuari 
ciutadà i del respecte dels principis 
generals que regulen la prestació dels 
serveis públics i els serveis d’interès 
general (continuïtat, mutabilitat, igual-
tat, qualitat, assequibilitat).

El Síndic pot tenir un paper interessant 
vetllant per la continuïtat del servei, 
la vulneració de la qual pot suposar 
una afectació de drets constitucio-
nals i estatutaris de les persones; per 
la mutabilitat i el compliment de les 
obligacions de qualitat i seguretat i de 
servei públic en sectors com l’elèctric 
(Llei 24/2013, ja citada), el postal o el 
de telecomunicacions, per exemple, 
vetllant per la inexistència de discrimi-
nacions; supervisant que es compleix 
la clàusula de progrés que garanteix 
als ciutadans la prestació en condici-

o privats vinculats o que en depenen, 
la de les empreses privades que ges-
tionen serveis públics o acompleixen 
activitats d’interès general o universal 
o activitats equivalents de manera 
concertada o indirecta i la de les altres 
persones amb un vincle contractual 
amb l’Administració de la Generalitat i 
amb les entitats públiques que en de-
penen. També supervisa l’activitat de 
l’Administració local de Catalunya i la 
dels organismes públics o privats vin-
culats o que en depenen.”

Per la seva banda, l’article 26 de la llei 
del Síndic estableix que:

“Article 26. Subjectes sotmesos a 
supervisió.

El Síndic de Greuges supervisa, en 
exercici de les seves competències, 
l’activitat dels subjectes següents:

- Les empreses privades que gesti-
onin serveis públics o portin a terme, 
per mitjà de concert o de concessió, 
activitats d’interès general o univer-
sal o activitats equivalents, i les altres 
persones vinculades contractualment 
amb l’Administració de la Generalitat 
o amb les entitats públiques que en 
depenen, en els termes que estableix 
l’article 78.1 de l’Estatut”.

Una lectura d’alguns dels darrers in-
formes presentats pel Síndic al Parla-
ment de Catalunya des de l’aprovació 
de l’EAC mostra com, en l’àmbit del 
consum, les actuacions referides a 
“serveis públics privatitzats” o “serveis 
d’interès general” �únic cas d’exercici 
per privats de funcions públiques que 
es fa constar explícitament demostren 
que estem lluny de tractar una qüestió 
merament teòrica: el 2007, es van re-
gistrar 237 actuacions (sobre un global 
de 461); el 2008, 202 actuacions (sobre 
un global de 471); el 2009, 199 (sobre 
381); el 2010, 157 (sobre 419) i el 2011, 
157 (sobre 391).

La lectura de tots dos preceptes trans-
crits ens descobreix lleugeres variaci-
ons en la llei respecte de l’EAC, així 
com una utilització profusa de termi-

nologia jurídica: “serveis públics”, “con-
cert”, “concessió”, “activitats d’interès 
general” (o “universal” ), així com una 
clàusula final que supera formalismes i 
rigideses i es refereix a “activitats equi-
valents”. Convé prestar atenció a algu-
na d’aquestes qüestions.

1. En l’àmbit prestacional, l’EAC i la llei 
es refereixen a “empreses privades 
que gestionen serveis públics”. Sem-
bla clara la referència als ben cone-
guts supòsits de gestió indirecta de 
serveis públics mitjançant contracte.

2. Així mateix, es refereixen també a 
empreses privades que duguin a ter-
me activitats d’interès general o uni-
versal, especificant la llei que ho facin 
per mitjà de concert o concessió.

3. Pel que fa a les activitats d’interès 
general, de la literalitat del precep-
te sembla desprendre que qualsevol 
empresa privada que realitzi una acti-
vitat amb algun grau d’interès general 
cauria sota la supervisió del Síndic (la 
qual cosa suposaria supervisar des 
d’una petita empresa que rep una sub-
venció fins als denominats serveis pú-
blics impropis, és a dir, aquella activitat 
merament privada però que, atesa la 
seva rellevància per a l’interès gene-
ral, es troba sotmesa a un règim jurídic 
singular, en el sentit d’estar intensa-
ment sotmesa a la intervenció pública, 
com històricament han estat conside-
rats taxis i farmàcies, per exemple).

Ara bé, des d’una interpretació siste-
màtica i teleològica del precepte (arti-
cle 3.1 Codi civil), l’adjectiu que acom-
panya després del tipus d’activitat (“o 
universal”) i el fet que la supervisió 
té sentit per a “protegir i defensar els 
drets i les llibertats reconeguts per la 
Constitució i aquest Estatut”, ens fan 
pensar que potser el legislador esta-
va pensant en els anomenats “serveis 
d’interès (econòmic) general” i, dins 
d’ells, en els anomenats “serveis uni-
versals”, la qual cosa sembla tenir més 
sentit. Sobre aquest tipus d’activitats, 
ens hi centrarem aquí, tenint en ment 
l’àmbit energètic però amb reflexions 
que el transcendeixen63.

Com és sabut, en el marc de la Unió 
Europea, el procés de liberalització 
dels serveis públics ha donat lloc a 
un debat, encara inconclús, sobre les 
exigències d’interès general dels ciu-
tadans en relació amb els serveis libe-
ralitzats. Al fil del mateix, s’ha elaborat 
una doctrina sobre els serveis d’inte-
rès general, els fonaments poden tro-
bar-se en diversos documents de la 
Comissió sobre “Els serveis d’interès 
general a Europa”64. En aquests do-
cuments, es parteix de la idea que els 
serveis d’interès general són un ele-
ment essencial del model europeu de 
societat. Idea que ha estat traslladada 
a diverses normes jurídiques, com l’ar-
ticle 14 del Tractat de funcionament de 
la Unió Europea (en endavant TFUE) o 
l’article 36 de la Carta de drets fona-
mentals de la Unió Europea.

L’adequada comprensió del concep-
te de serveis d’interès general i de 
serveis d’interès econòmic general, ja 
que totes dues expressions són utilit-
zades amb significats, com veurem, 
no exactament idèntics, suposa partir 
de la regulació comunitària de la lliu-
re competència econòmica i de les 
seves excepcions. Com és sabut, la 
Unió Europea admet tant la titularitat 
pública com privada de les empreses 
(article 345 TFUE). Però, alhora, l’or-
denament comunitari imposa, com 
a regla general, la impossibilitat que 
els estats membres puguin dispensar 
a les empreses públiques un tracte 
de favor que distorsioni la lliure com-
petència, de manera que no poden 
atribuir-drets, poders o prerrogatives 
exorbitants , encara que tinguin com 
a finalitat el benefici dels ciutadans o 
usuaris. A això es refereix l’article 106.1 
TFUE.

El TFUE admet, excepcions, privilegis 
o prerrogatives, fins i tot amb afecta-
ció de la lliure competència amb les 
empreses privades, quan això sigui 
necessari per agarantir la prestació 
d’aquests serveis d’interès econòmic 
general, possibilitat confirmada per la 
jurisprudència del TJCE quan ha estat 
cridat a pronunciar-se sobre la qüestió.

63. Una anàlisi d’empreses privades que de-
senvolupen un altre tipus d’activitats amb un 
caire públic, pot trobar-se a. Un estudi de sec-
tors diferents a l’energia, com el bancari, pot 
trobar-se a PONCE SOLÉ, J.,

64. Comunicacions de 1996 i 2001, Llibre verd 
de 2003 i Llibre blanc de 2004. Cal fer esment 
també del projecte de Carta europea dels 
serveis públics (o serveis d’interès econòmic 
general), de 1994

65. Una expressió de tots aquests fenòmens en 
la legislació espanyola es troba en diverses de-
claracions legals de determinats serveis, anterior-
ment sotmesos a monopoli públic, i en el marc de 
les liberalitzacions sectorials freqüentment, com 
a serveis d’interès general. És el cas, per exem-
ple, de diverses lleis estatals, com la Llei 43/2010, 
de 30 de desembre, del servei postal universal, 

dels drets dels usuaris i del mercat postal, en l’ar-
ticle 2 s’estableix que “Els serveis postals són 
serveis d’interès econòmic general que es 
presten en règim de lliure competència”. 
És el cas també, en l’àmbit autonòmic, de di-
verses lleis, com ara la llei catalana 2/1997, de 
3 d’abril, que declara els serveis funeraris com 
a “servei essencial d’interès general” prestat 

“en règim de concurrència” (article 1.1). De la 
mateixa manera, la llei catalana 4/2006, de 31 
de març, ferroviària, assenyala que el transport 
ferroviari és un “servei d’interès general” que 
es presta en principi a “règim de lliure concur-
rència” (article 31.1 i 2).
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budsman services72), d’òrgans i ens 
públics pertanyents a l’Administració 
(òrgans de protecció del consumidor, 
com ara les oficines municipals i co-
marcals d’informació al consumidor 
o l’Agència de Consum, a Catalunya), 
d’autoritats independents reguladores 
del sector declarat servei d’interès ge-
neral (com, per exemple, la Comissió 
del Mercat de les Telecomunicacions) 
i de defensors privats que, enquadrats 
en les empreses privades, defensen 
els drets dels clients73.

A més, l’activitat de l’ombudsman clàs-
sic de supervisió de l’activitat privada es 
pot desenvolupar, supòsit ben conegut, 
de forma indirecta (és a dir, a través del 
control de l’Administració que té atorga-
da la potestat de protecció dels drets 
dels consumidors i usuaris i de regula-
ció del servei d’interès general74) i, cas 
que ens interessa aquí especialment, 
directament o sigui supervisant l’exerci-
ci de funcions públiques per l’empresa 
privada en defensa dels drets dels ciu-
tadans/consumidors/usuaris.

Davant d’aquesta coexistència i cre-
uament de supervisions, convé, d’una 
banda, precisar el tipus d’activitat a re-
alitzar pel Síndic respecte a les empre-
ses privades i, d’una altra, el seu paper 
en relació amb la resta d’actors, públics 
i privats, que actuen en un sector on 
es dona l’exercici privat de funcions 
públiques. Pel que fa al primer, la seva 
supervisió hauria de referir a l’exercici 
privat de funcions públiques per part 
de privats, en els supòsits ja esmentats, 
entre d’altres, de la gestió indirecta de 
serveis públics, de la prestació de ser-
veis d’interès general (accés, suspensió 
i tall de subministrament75, compliment 
d’obligacions de servei públic i univer-
sal vinculats als principis de continuïtat, 
mutabilitat, igualtat, qualitat i assequibi-
litat, protecció de drets constitucionals, 
estatutaris i legals76, garantia de la bona 
administració�, supervisió del respecte 
dels principis constitucionals d’interdic-
ció de l’arbitrarietat i proporcionalitat). 
Així, d’altra banda, és com sembla en-
tendre la seva funció aquesta institució�. 
Pel que fa a la seva interacció amb la 
resta d’actors públics i privats implicats, 
és clara la seva funció de supervisió en 
garantia de la bona administració de 
les estructures administratives (de con-
sum, autoritats independents) que limi-
ten i regulen l’activitat de les empreses 
privades.

4.5. ALGUNES REFLEXIONS FINALS

El que s’exposa en pàgines prece-
dents, més enllà del control específic 
pels ombudsmen i reprenent una refle-
xió més general, sembla abocar-nos a 
la conclusió que la progressiva trans-
ferència de funcions i serveis públics 
al sector privat, d’una banda, i la inci-
dència dels postulats de la Nova Ges-
tió Pública al públic, d’un altra, estan 
produint un acostament dels règims 
respectius de rendició de comptes 
(accountability) dels dos sectors i dels 
mecanismes jurídics per a la seva arti-
culació79.

Així, si ho volem expressar de forma 
gràfica en un quadre, podríem apuntar 
el següent:

Encara breument, a continuació, ens 
referim a alguns d’aquests aspectes.

Aquesta aproximació entre sectors 
públics i privats té el seu reflex en el 
paper i la raó de ser del dret adminis-
tratiu: les successives onades de “fugi-
des del dret administratiu”, de privatit-
zacions i liberalitzacions podrien donar 
la impressió que parcel·les senceres 
d’incidència del dret administratiu li 
són “arrencades”, quedant més i més 
escanyolit davant de la incidència del 
dret privat. No obstant això, si es consi-
dera, com aquí s’ha indicat, que el dret 
administratiu és aquell que acompa-
nya l’exercici del poder, sigui aquest 
desenvolupat per administracions o 
exercit per privats per delegació, d’una 
manera o altra, el dret administratiu no 
estaria morint d’inanició sinó transfor-

ons adequades; controlant, en fi, els 
supòsits d’assequibilitat que preveu 
la normativa, com ara tarifes o preus 
màxims, tarifes d’últim recurs, o fins i 
tot prestacions gratuïtes com les pre-
vistes en els articles 25 i 28 de la Llei 
9/2014, de 9 de maig, general de tele-
comunicacions (en referència a efec-
tuar gratuïtament trucades d’emer-
gència des dels telèfons públics 
sense haver d’utilitzar cap forma de 
pagament en utilitzar el número únic 
de trucades d’emergència 112 i altres 
números d’emergència espanyols).

No correspon la supervisió del Síndic, 
però, en relació amb els conflictes que 
puguin sorgir entre el client/consumi-
dor i l’empresa, on la legislació de con-
sum i el contracte entre parts atorguen 
prou protecció, no existint exercici de 
poder.

Com ja es va posar de relleu, la le-
gislació sectorial i transversal de pro-
cediment (estatal i autonòmica, amb 
l’excepció en aquest últim cas d’al-
gunes comunitats autònomes que, 
tanmateix, no han desenvolupat una 
regulació completa del fenomen) no 
ha establert fins al moment un marc 
genèric de submissió a mecanismes 
de dret administratiu dels privats exer-
cents de funcions públiques. Per això, 
la supervisió per part del Síndic parteix 
d’aquest handicap, superable mitjan-
çant les oportunes reformes normati-
ves, i, alhora, pot ser una palanca per 
superar-lo.

L’absència de regulació completa no 
vol dir que la sindicatura estigui òrfena 

de referències constitucionals, esta-
tutàries i legals per a la supervisió de 
les empreses privades que exerceixen 
funcions públiques en defensa dels 
drets dels ciutadans/usuaris.

Efectivament, la Constitució espanyola 
estableix uns principis constitucionals 
de bona administració també aplica-
bles als privats que exerceixen poder 
públic delegat, tal com vam dir. A més, 
serà necessari com a mínim seguir 
un procediment formalitzat en major 
o menor mesura de presa de decisió 
que afecti el ciutadà, que la fonamenti. 
I haurà de justificar motivadament per 
què s’adopta la decisió adversa per al 
ciutadà per part de l’empresa privada.

Tots aquests requeriments (així com 
d’altres) han cristal·litzat en les tra-
dicions constitucionals dels estats 
membres de la Unió Europea, en la 
jurisprudència del TJUE i del Tribunal 
General i, finalment, a la Carta de drets 
fonamentals de la Unió Europea, en el 
seu article 41, com és sabut. La juris-
prudència del TEDH, del TJUE, del Tri-
bunal Suprem espanyol i dels TSJ de 
les comunitats autònomes ha aplicat 
reiteradament aquest dret a una bona 
administració66�, recollit ja en diversos 
EAC d’última generació67 i legislació 
procedimental i de transparència i bon 
govern68.

L’existència d’aquest dret a una bona 
administració, sigui desenvolupada 
per ens públics o per empreses pri-
vades quan exerceixen funcions pú-
bliques, exigeix la garantia d’un pro-
cediment degut de presa de decisions 

amb impacte en els ciutadans i una 
fonamentació i justificació (motivació) 
deguda de tals decisions69. El degut 
procediment i la deguda motivació 
són garanties típiques del dret admi-
nistratiu, que haurien de ser aplicades 
també als privats que exerceixen fun-
cions públiques en garantia del dret a 
una bona administració i de la resta de 
drets implicats.

Aquí, el Síndic, amb suport en la doc-
trina jurídica i en la jurisprudència eu-
ropea i espanyola recaiguda sobre el 
dret a una bona administració (en un 
esperançador diàleg mutu futur) té 
un interessant camp d’actuació per 
protegir els drets ciutadans, en favor 
de l’interès general i evitant males 
administracions d’empreses privades 
en l’exercici de funcions públiques, 
ja que, com assenyala l’article 4.c de 
la seva llei de 2009, una de les seves 
competències és precisament “vetllar 
perquè les administracions garanteixin 
el dret a una bona administració i el 
dret a accedir en condicions d’igualtat 
als serveis públics i als serveis econò-
mics d’interès general”.70

D’altra banda, cal tenir en compte 
que la supervisió del sector privat no 
només és desenvolupada pels om-
budsmen “clàssics” (en el cas català, la 
institució del Síndic de Greuges), sinó 
que al costat seu, coexisteixen altres 
figures. Pot tractar-se d’ombudsman 
sectorials (inexistents a Espanya, però 
creats en altres països, com és el cas 
australià del Telecomunications Industry 
Ombudsman, estudiat per STUHMC-
KE71 o del supòsit britànic de l’Om-

66. Una anàlisi de moltes d’aquestes sentèn-
cies a PONCE SOLÉ, J., “Los jueces, el de-
recho a una buena administración y las leyes 
de transparencia y buen gobierno”. Newsletter 
INAP, de 19 de gener de 2017, Consultable a: 
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.
asp?id=1507021

67. Així, per exemple, l’article 30 de l’EAC as-
senyala que:
“Drets d’accés als serveis públics i a una bona 
administració:
1. Totes les persones tenen dret a accedir en 
condicions d’igualtat als serveis públics i als 
serveis econòmics d’interès general. Les ad-
ministracions públiques han de fixar les con-
dicions d’accés i els estàndards de qualitat 
d’aquests serveis, amb independència del rè-
gim de llur prestació.
2. Totes les persones tenen dret que els po-
ders públics de Catalunya les tractin, en els 

afers que les afecten, d’una manera imparcial i 
objectiva, i que l’actuació dels poders públics 
sigui proporcionada a les finalitats que la jus-
tifiquen.
3. Les lleis han de regular les condicions 
d’exercici i les garanties dels drets a què fan 
referència els apartats 1 i 2 i han de determi-
nar els casos en què les administracions pú-
bliques de Catalunya i els serveis públics que 
en depenen han d’adoptar una carta de drets 
dels usuaris i d’obligacions dels prestadors”.
68. Per exemple, llei catalana 19/2014

69. PONCE SOLÉ, J., (2011) Veu “Buena admi-
nistración” al Diccionario Iberoamericano de 
Derechos Humanos y Fundamentales, impulsat 
per la Universitat d’Alcalá i l’AECID i consulta-
ble en línia a: http://diccionario.pradpi.org/ini-
cio/index.php/terminos_pub/view/79

70. Així, en aquesta línia, és ja destacable 

l’afirmació continguda en el seu informe al 
Parlament de 2008: “Quan es parla de bona 
administració o de bones pràctiques admi-
nistratives, un dels elements que cal tenir en 
compte és el deure d’explicar a la persona 
afectada, en termes entenedors, els motius en 
què es basa una decisió que no li és favorable. 
Si això és així per a les administracions públi-
ques, també ha de ser-ho per a les empreses 
que gestionen serveis essencials, almenys 
quant a les incidències en la prestació o la fac-
turació d’aquests serveis”, p. 49, consultable a: 
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3606/
La%20prestacio%20privada%20de%20ser-
veis%20interes%20general_catala%20def.pdf

71. STUHMCKE, “The Corporatisation 
and Privatisation of the Australian Tele-
communications Insustry: the Role of the 
Telecommunications Industry Ombudsman”. 
UNSW Law Journal, vol. 21(3), 1998, pàg. 807 i seg.

Administracions públiques Empreses privades que exerceixen 
funcions públiques o presten serveis 
d’interès general

Servei a l’interès general (art. 103 CE).

Bon govern i obligacions vinculades al 
dret a una bona administració: a causa 
procediment administratiu i deguda 
motivació.

Codis de bon govern, codis de 
conducta, codis ètics.

Nova gestió pública (eficàcia, 
eficiència, economia) i obligacions de 
protecció del consumidor.

Vinculació als drets constitucionals.

Control per Ombudsman.

Control   judicial:  
Jurisdicció contenciosa administrativa 
en cas d’exercici de potestats 
administratives.

Responsabilitat social corporativa.

Bona governança/governabilitat 
corporativa (corporate governance) 
i obligacions derivades del dret 
a  una bona administració: degut 
procediment de presa de decisions i 
deguda justificació de les mateixes.

Codis de conducta.

Ànim de lucre i obligacions de 
protecció del consumidor.

Vinculació als drets constitucionals.

Control per Ombudsman quan 
exerceixen funcions públiques i 
presten obligacions de servei públic o 
universal.

Control judicial: article 2d Llei de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.
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obligacions procedimentals que hau-
rien de ser aplicables als subjectes 
privats, com ja hem exposat. Aques-
ta necessària normativa hauria d’anar 
amb compte amb l’autonomia de la 
voluntat del prestador i la capacitat 
del consumidor de triar lliurement en 
un context de competència, de ma-
nera que hauria de tractar-se d’un 
dret administratiu modulat en garantia 
de la bona administració (privada) de 
funcions públiques i dels drets cons-
titucionals, estatutaris i legals dels 
ciutadans/consumidors/usuaris, que 
complementés (no substituís ni du-
pliqués) la garantia ja oferta pel dret 
privat.

Finalment, una última breu reflexió 
sobre un tema que exigiria major des-
envolupament del que ara podem fer 
aquí. Es tracta d’entendre de quina 
manera la tasca dels Ombudsman, 
com ara el Síndic, poden ajudar a l’im-
puls d’una (real) responsabilitat social 
corporativa81. En la seva supervisió de 
l’activitat dels privats exercint funci-
ons públiques i en les recomanacions 
i suggeriments que se’ls pot plantejar, 
el Síndic pot contribuir perquè aques-
tes empreses tinguin efectivament 
presents consideracions relatives a la 
cohesió social i a la sostenibilitat am-
biental i les incorporin als seus codis 
de conducta (als quals fa referència 
el Codi de consum de Catalunya de 
2010, aprovat per llei 22/2010, en di-
versos preceptes82), millorant així la 
seva autoregulació.

En aquesta direcció, i en la línia del 
Codi de bones pràctiques administrati-
ves de 200983, la institució té un camp 
interessant a recórrer amb l’experi-
ència atresorada en el control de les 
empreses privades, i pot impulsar les 
bones pràctiques també en el supòsit 
d’exercici per privats de funcions pú-
bliques. Així mateix, seria molt positiu 
que les bones pràctiques detectades 
per la sindicatura nodrissin els codis 
de conducta privats en el precís, en un 
diàleg mutu enriquidor i favorable, en 
definitiva, per a l’interès general, tam-
bé en el sector energètic, el qual de-
manda afrontar el greu problema de la 
pobresa energètica.

D’altra banda, la relació entre empre-
ses privades i Ombudsman pot contri-
buir a millorar la corporate compliance 
de les empreses (és a dir, els siste-

mes interns de supervisió i control de 
compliment normatiu per part de les 
empreses privades) i, en conseqüèn-
cia, a dissenyar millors procediments 
interns en garantia de la bona admi-
nistració i els drets dels ciutadans/
consumidors/usuaris. Això, en defini-
tiva, pot servir en la pràctica per a evi-
tar futures responsabilitats penals de 
les empreses privades per no haver 
tingut “el degut control” en l’exercici 
de les funcions públiques encomana-
des, d’acord amb la regulació que ara 
estableix l’art. 31 bis del Codi penal84. 
Pensem, per exemple, en la prestació 
d’un servei públic o d’interès general 
que condueix a la discriminació d’un 
ciutadà o ciutadana que en siguin usu-
aris, vulnerant l’article 14 CE, el prin-
cipi d’igualtat en els serveis públics i 
cometent un delicte tipificat a l’article 
511 del Codi penal, per exemple, en 
absència de protocols interns clars de 
gestió de la diversitat a l’empresa. Una 
fructífera col·laboració entre els Om-
budsman i les empreses privades pot 
prevenir aquests i altres supòsits de 
mala administració (que, si escau, po-
den comportar responsabilitat penal 
de la persona jurídica privada).
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1. EL CONTINGUT DE LA VIGENT 
NORMATIVA CATALANA SOBRE LA 
POBRESA ENERGÈTICA. 

L’objecte d’aquesta ponència és ana-
litzar la problemàtica i les dificultats 
d’aplicació que presenta la normativa 
catalana contra la pobresa energèti-
ca i proposar possibles mesures per 
resoldre o pal·liar, si més no, aquesta 
dificultat d’aplicació.

Abans d’entrar en aquesta anàlisi cal-
drà precisar primerament que cal en-
tendre per pobresa energètica; una 
definició que ens pot aproximar al 
problema és la que va donar en el 
Regne Unit, a començament de la 
dècada dels noranta del segle passat, 
Brenda Boardman  afirmant que po-
bresa energètica seria aquella inca-
pacitat que hi ha en una llar d’obtenir 
la quantitat adequada de serveis de 
l’energia amb el 10% de la renda dis-
ponible.  

Les mesures contra la pobresa ener-
gètica serien doncs aquelles d’ordre 
normatiu o altra que articulen els po-
ders públics de cara garantir el submi-
nistrament d’energia als consumidors 
vulnerables. De fet en l’àmbit de la 
Unió Europea les directives regulado-
res del mercat elèctric i gassístic ins-
ten als estats membres a assegurar la 
prestació d’aquests serveis a les per-
sones amb risc d’exclusió.   

Va a dir que, com es veu en el cas de la 
normativa catalana, les mesures con-
tra la pobresa energètica no s’esgo-
ten en l’assegurament dels serveis de 
l’energia; pobresa energètica pot ser 
també dificultats d’accés a l’aigua sa-
nitària i en general, al subministrament 
del recurs hídric. 

A Catalunya, el règim jurídic de pro-
tecció contra la pobresa energètica 
es troba a Catalunya regulat als article 
5.10, 6 i 9.4 de la Llei  24/2015, de 29 de 
juliol de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica. 

Concretament, l’article 5.10 defineix 
quines són les persones o unitats fa-
miliars que poden ser beneficiàries de 
les mesures contra la pobresa ener-
gètica: les persones amb risc d’exclu-
sió residencial; és a dir, aquelles amb 
ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC, 
si viuen soles; amb ingressos per sota 

a 2,5 vegades l’IRSC si es tracta d’uni-
tats de convivència o amb ingressos 
inferiors a 3 vegades l’IRSC en cas de 
persones amb discapacitats o gran 
dependència.

L’article 6.1, per la seva banda, dis-
posa que les administracions públi-
ques han de garantir l’accés als sub-
ministraments d’aigua potable, gas i 
electricitat a les persones definides a 
l’article 5.10; per la qual cosa, l’article 
6.3 senyala que les administracions 
públiques hauran d’establir els acords 
i convenis necessaris amb les empre-
ses subministradores per tal que ator-
guin ajuts a fons perdut a les persones 
i unitats familiars abans referides.

Per la seva banda l’apartat 4 d’aquest 
mateix article 6 estableix que quan 
l’empresa subministradora hagi de 
tallar el subministrament a un usuari 
haurà de requerir prèviament un infor-
me als serveis socials del correspo-
nent ajuntament per tal si la persona o 
unitat familiar es troba en la situació de 
risc d’exclusió social de l’article 5.10. 
En cas que sigui així caldrà garantir 
a aquestes persones el subministra-
ment d’aquests serveis bàsics d’aigua, 
electricitat i gas aplicant-se els ajuts 
contemplats en l’article 6.3 per tal de 
no generar deute de cap classe a la 
persona o unitat familiar en risc d’ex-
clusió residencial. 

Per tal de portar a terme aquesta pre-
visió l’apartat 2 d’aquest mateix article 
disposa que s’aprovarà un protocol 
obligat de comunicació als serveis so-
cials dels ajuntaments i d’intervenció 
d’aquest prèviament a la concessió 
dels ajuts per evitar el tall del submi-
nistrament per impagament. Senyalar 
que l’Agència Catalana de Consum 
va aprovar un protocol que recent-
ment va ser anul·lat per sentència de 
4 de desembre de 2017 del Jutjat del 
Contenciós-Administratiu número 2 de 
Barcelona, que va estimar un recurs 
interposat per ENDESA. 

Aquesta sentència ha estat objecte de 
tres recursos d’apel·lació interposats 
per l’Agència Catalana de Consum, la 
Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis. 

Senyalar finalment que l’article 9.4 de 
la Llei 24/2015 preveu que, en el cas 
que els serveis socials de l’ajuntament 
(o bé d’un ens local d’assistència als 

municipis com podria ser del consell 
comarcal) no emetessin l’informe so-
bre la concurrència o no en l’usuari 
de la situació de risc d’exclusió resi-
dencial de un termini de quinze dies, 
se entendrà que afectivament aquest 
usuari es troba en aquesta situació, ar-
bitrant-se per tant una mena de silenci 
positiu en cas d’inacció d’aquests ser-
veis municipals. 

En tot cas, com s’ha dit, aquesta re-
gulació està presentant dificultats 
d’aplicació, atès l’estret marge d’in-
tervenció que li ha reconegut el Tri-
bunal Constitucional a la Generalitat 
en aquesta matèria en la Sentència 
número 62/2016, de 17 de març, que 
va anul·lar l’anterior regulació catala-
na sobre pobresa energètica, contin-
guda en els apartats 6 i 7  de l’article 
252-4 de la Llei 22/2010, de 20 de juli-
ol, del Codi de Consum de Catalunya, 
introduïts pel Decret Llei 6/2013, de 
23 de desembre, per contravenir la 
normativa bàsica estatal en matèria 
energètica. 

En tot cas, passem a continuació a 
analitzar aquesta normativa declara-
da nul·la pel Tribunal Constitucional, 
la sentència que ha produït aquesta 
funció depurativa de l’ordenament ju-
rídic així com els dos vots particulars 
emesos pels magistrats discrepants 
d’aquesta sentència.

2. ELS ANTECEDENTS NORMATIUS 
DE LA LLEI 24/2015 EN MATÈRIA 
DE POBRESA ENERGÈTICA I LA 
DOCTRINA ESTABLERTA PEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE 
LA SUSPENSIÓ DE LA INTERRUPCIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT DE GAS I 
ELECTRICITAT. 

Precedent de la Llei 24/2015 en la 
normativa catalana sobre pobre-
sa energètica va ser, com s’ha dit, la 
contemplada en els apartats 6 i 7 de 
l’article 252-4 del Codi de Consum de 
Catalunya introduïts en el referit article 
pel Decret Llei 6/2013, trets distintius 
d’aquesta regulació seria la següent: 

a) El serveis bàsics objecte de pro-
tecció en aquesta anterior normativa 
eren el subministrament de l’energia 
elèctrica i del gas, més limitats doncs 
que en la vigent Llei 24/2015 ,que per-
segueix garantir a l’usuari en risc d’ex-

clusió residencial també l’abastament 
d’aigua potable.

b) Aquesta regulació del Codi de Con-
sum protegeix a les persones vulne-
rables del tall del subministrament 
d’aquests serveis en el període exis-
tent entre la sol·licitud del correspo-
nent informe dels serveis socials mu-
nicipals per determinar o no la situació 
de vulnerabilitat i seva emissió, aques-
ta suspensió de la interrupció del ser-
vei s’aixecaria als dos mesos compta-
dors des de la sol·licitud de l’informe si 
aquest no s’hagués encara emès. 

Les unitats familiars declarades en si-
tuació de vulnerabilitat quedaran pro-
tegides de la interrupció dels referits 
serveis de novembre a març, ambdós 
inclosos, el deute que generi l’impa-
gament del subministrament s’ajorna-
rà en els termes que usuari i empresa 
prestadora acordin o altre cas que fixi 
mitjançant mediació o arbitratge ac-
ceptats per les parts. 

El Tribunal Constitucional en la Sen-
tència número 62/2016, de 17 de març 
va declarar inconstitucional i nul·la la 
referida regulació per ser contraria a 
la legislació bàsica estatal en matèria 
energètica continguda en l’article 52.3 
de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, 
del Sector Elèctric (en endavant, LSE), 
en l’article 88.3 de la Llei 34/1998, de 
7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs 
(en endavant, LSH), en l’article 85 del 
Reial Decret 1955/2000, d’1 de desem-
bre i en l’article 54 del Reial 1434/2002, 
de 27 de setembre que contemplen el 
tallament del subministrament elèc-
tric i dels combustibles gasosos per 
manca de pagament, sense que la re-
ferida normativa contempli, en el mo-
ment de dictar-.se la sentència, excep-
cions a aquesta interrupció del servei 
per impagament. 

També es senyala que tant la LSE com 
la LSH contemplen el seu propi model 
de lluita contra la pobresa energètica 
preveient l’article 45 de llei elèctrica 
la figura del consumidor vulnerable, 
quina característiques es remet al 
desplegament reglamentari (aquesta 
regulació ha estat establerta pel Reial 
Decret 897/2017, de 6 d’octubre). 

L’ajut a aquests consumidors es faria, 
segons aquest mateix precepte de la 
llei mitjançant el bo social, definit com 
el diferencial existent entre el preu 

voluntari del subministrament elèc-
tric pel petit consumidor i l’anomena-
da tarifa d’últim recurs, establert pel 
Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda 
Digital, que es girarà al consumidor 
vulnerable. 

En la LSH no hi ha, en realitat, cap re-
gulació de la protecció del consumidor 
vulnerable davant la pobresa energè-
tica limitant-se l’article 57.3 a remetre 
“in totum” a les disposicions que pugi 
aprovar el Ministeri d’Energia l’establi-
ment de les condicions específiques 
del subministrament per aquest tipus 
de consumidors. 

Cal coincidir amb el magistrat Xiol 
Rios, que va emetre un vot particular 
a aquesta sentència, que la normativa 
aprovada per la Generalitat declara-
da nul·la no es pot sustentar en el tí-
tol competencial en matèria d’energia 
(article 133 de l’EAC) , que permet el 
seu condicionament per la legislació 
bàsica estatal (apartats 13 i 25 de l’arti-
cle 149.1 de la CE) sinó en el consum i, 
en el seu cas, serveis socials, tenint en 
compte que  es tracta d’unes mesures 
destinades a la protecció de la salut 
de determinats consumidors i tenint 
en compte també el que disposa l’arti-
cle 51.1 de la Constitució: “Los poderes 
públicos garantizarán la defensa de los 
consumidores y usuarios, protegiendo, 
mediante procedimientos eficaces, la 
seguridad, la salud y los legítimos inte-
reses de los mismos”

Fins i tot d’acceptar-se a efectes di-
alèctics que la matèria idònia és la 
d’energia i que totes les disposicions 
que invoca l’Advocacia de l’Estat són 
materialment bàsiques estaríem da-
vant d’una competència compartida 
en la que la Generalitat ostenta, entre 
altres, la competència de desplegar 
normes complementàries de quali-
tat dels serveis de subministrament 
d’energia (article 133.1.c) de l’EAC) que 
la competència bàsica estatal no pot 
anorrear. 

Cal recordar que tant la Directi-
va 2009/72/CE com la Directiva 
2009/73/CE que estableixen normes 
comuns per al mercat interior d’electri-
citat i del gas natural, respectivament, 
senyalen que: “[c]ada uno de los Esta-
dos miembros definirá el concepto de 
cliente vulnerable que podrá referirse 
a la pobreza energética y, entre otras 

cosas , a la prohibición de desconexión 
de dichos clientes en períodos críticos” 
(articles 3.7i 3.3, respectivament) 

És a dir, les directives referides 
possibiliten un “numerus apertus” de 
mesures a adoptar pels estats mem-
bres en ordre a la protecció dels con-
sumidors vulnerables per raó de la 
pobresa energètica que no esmen-
ten, per sí esmenten  la prohibició de 
desconexió en períodes crítics, que 
constava en la normativa catalana de-
clarada nul·la i que la regulació estatal 
ignorava quan es va dictar la sentència 
constitucional 

Com senyalen els altres dos magis-
trats dissidents (magistrats Asua Ba-
tarrita i Valdés Dal-Ré) la legislació 
estatal no ha fet plenament efectiu 
el mandat de les directives de adop-
tar mesures de protecció dels con-
sumidors vulnerables per la pobre-
sa energètica; per tant, res s’hauria 
d’oposar a que la Generalitat en base 
a la competència abans referida de 
l’article 133.1.c) de l’EAC i a que osten-
ta per transposar l’ordenament euro-
peu en matèries de la seva titularitat 
reguli, com va fer, la protecció de les 
persones vulnerables per la pobresa 
energètica contemplant mesures com 
les admeses expressament per les di-
rectives abans referides de prohibir la 
interrupció dels subministrament de 
gas i electricitat en els períodes amb 
temperatures més crues.  

De totes maneres no és la finalitat 
d’aquesta ponència criticar la referida 
sentencia constitucional 62/2016 de 
17 de març, sinó constatar com, en la 
nova normativa sobre pobresa ener-
gètica aprovada per la Generalitat en 
substitució de la declarada nul·la la 
tensió entre la voluntat de protegir 
el usuari vulnerable, quin instrument 
més idoni seria, com han senyalant 
les directives abans referides, la pro-
hibició temporal de la interrupció del 
subministrament en moments especi-
alment crítics i la prohibició de creuar 
aquesta línia vermella imposada pel 
Tribunal Constitucional fa d’aquesta 
nova normativa (la Llei 24/2015) una 
regulació poc clara. 

En aquest sentit, intentaré senyalar 
aquells aspectes de la regulació que 
serien mereixedors d’una major clare-
dat així com formular algunes propos-
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tes en ordre a disposar d’una normati-
va més operativa en aquest tema de la 
pobresa energètica. 

3. LES DIFICULTATS INTERPRETATIVES 
QUE PRESENTEN ELS PRECEPTES 
DE LA LLEI 24/2015 DEDICATS A 
LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES 
I UNITATS FAMILIARS AMB RISC 
D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL DE LA 
POBRESA ENERGÈTICA I POSSIBLES 
MESURES DE CARA A UNA 
NORMATIVA MÉS OPERATIVA.  

Els articles 5.10, 6 i 9.4 de la Llei  
24/2015, de 29 de juliol, que confor-
men la normativa catalana que regula 
la protecció dels usuaris en risc d’ex-
clusió residencial presenten les se-
güents qüestions que han de ser ob-
jecte d’aclariment o, en el seu cas, de 
constatació. 

3.1. EL SUBMINISTRAMENT 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE NO 
ESTÀ SUBJECTE A LA PROHIBICIÓ DE 
LA SUSPENSIÓ DE LA INTERRUPCIÓ 
DEL SERVEI QUE CONTEMPLA LA 
SENTÈNCIA DEL TC 62/2016 PELS 
SERVEIS DE GAS I ELECTRICITAT.

Ja s’ha posat de relleu en passatges 
anteriors d’aquesta ponència el caràc-
ter asimètric dels serveis quina presta-
ció a persones vulnerables era objec-
te de protecció a l’anterior normativa 
dels apartats 6 i 7 de l’article 252-4 del 
Codi de Consum de Catalunya, decla-
rada inconstitucional (serveis de sub-
ministrament d’electricitat i gas) i en 
la vigent normativa de la Llei 24/2015 
(els esmentats serveis més el d’abas-
tament d’aigua potable), de manera 
que a aquest darrer servei no li seria 
d’aplicació la doctrina constitucional 
que prohibeix a la Generalitat contem-
plar mesures impeditives de la inter-
rupció del subministrament en casos 
de morositat. 

De totes maneres atesa la condició de 
servei públic municipal de l’abasta-
ment d’aigua potable (articles l’article 
67 a) del Text Refós de la Llei Muni-
cipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i 26.1.a) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local); condició que òbvia-
ment no tenen ni el subministrament 
elèctric ni del gas, és possible la pro-
tecció dels usuaris desvalguts fins i tot 

impedint el tall del subministrament 
d’aigua sense disposar d’una normati-
va de cobertura, tota vegada que les 
administracions locals, a l’adjudicar la 
concessió del servei poden incorporar 
en els plecs de clàusules administra-
tives particulars clàusules socials o 
condicions especials d’execució del 
contracte que prohibeixi el tall de sub-
ministrament a les famílies amb risc 
d’exclusió residencial. 

3.2. SOBRE L’EXISTÈNCIA O NO DE 
COBERTURA EN L’ARTICLE 6 DE 
LA LLEI 24/2015 PER IMPEDIR EL 
TALL DE SUBMINISTRAMENT A LES 
PERSONES I FAMÍLIES AMB RISC 
D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL.  

La tensió abans referida entre la volun-
tat de protegir a les famílies desvalgu-
des obrint fins i tot a la possibilitat de 
prohibir el tall del servei i el pronunci-
ament del Tribunal Constitucional que 
impedeix aquesta prohibició porta a 
que la regulació de l’article 6 de la Llei 
24/2015 sigui en aquest punt confosa 

Així si es para esguard en el darrer in-
cís de l’apartat 4 de l’article 6 d’aques-
ta llei comprovem que senyala que 
sempre que es doni la concurrència en 
l’usuari de la situació de risc d’exclusió 
residencial que contempla l’article 5.10 
de la Llei “s’han de garantir els submi-
nistraments bàsics d’acord amb el que 
estableix l’apartat 1 i s’han d’aplicar els 
ajuts necessaris establerts per l’apar-
tat 3 per tal de no generar un deute a 
la persona o la unitat familiar”

El precepte senyala que s’ha de garan-
tir a aquestes persones el correspo-
nent servei, atorgant els ajuts neces-
saris per tal de no generar un deute a 
aquestes persones. Aquest precepte 
suposa per tant que, mentre els ajuts 
no arriben, es mantindrà el subminis-
trament tota vegada que, d’altra ma-
nera, no hi hauria generació de deute. .

La garantia del servei de què par-
la l’apartat 1 de l’article 6 s’assegura, 
doncs,  impedint el tall de l’aigua, el 
gas o l’electricitat mentre l’usuari no 
disposi dels ajuts per pagar el servei. 

Tanmateix en l’apartat 2 d’aquest ar-
ticle 6 es parla “dels ajuts necessaris 
per a evitar els talls de subministra-
ment”, per tant el que impediria el tall 
del subministrament seria el fet que 
l’usuari podés pagar els subministra-

ments amb els ajuts rebuts no perquè 
hi hagi una prohibició en aquesta nor-
mativa a tallar el servei en determina-
des circumstàncies.

Existeix doncs una (si més no aparent) 
contradicció entre els apartats 4 i 2 
d’aquest article 6 en relació a si és o 
no possible, a l’empara de l’article 6 de 
la Llei 24/2015, impedir, en determina-
des circumstàncies, la interrupció del 
subministrament. 

Cal dir que el Consell d’Estat, en el 
seu dictamen de 21 d’abril de 2014, 
que emet en relació a la proposta de 
que el President del Govern de l’Estat 
interposés recurs d’inconstitucionali-
tat contra determinats preceptes de 
la Llei 24/2015, entre altres, el referit 
apartat 4 de l’article 6, considera que 
aquest precepte que avala la prohibi-
ció dels talls de subministrament en 
determinades circumstàncies i que, 
per tant caldria considerar-lo constitu-
cional, senyalant:  

“Así las cosas, la obligación de soli-
citar un informe de los servicios soci-
ales no tiene la finalidad de impedir 
el corte de suministro en caso de per-
sonas y unidades familiares en situa-
ción de riesgo de exclusión residen-
cial, sino la de evitarlo mediante el 
otorgamiento de ayudas a las perso-
nas y unidades en situación de riesgo 
de exclusión residencial por parte de 
las Administraciones públicas obli-
gadas a garantizar el suministro o de 
las compañías suministradoras que 
hayan libremente suscrito los acuer-
dos o convenios al respecto. 

“Esta obligación no impide que, en 
ausencia de tales ayudas, las com-
pañías suministradoras puedan inter-
rumpir el suministro de gas y electrici-
dad por falta de pago del servicio, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 
52.3 de la Ley del Sector Eléctrico y el 
artículo 88.3 de la Ley del Sector de 
Hidrocarburos. 

“En definitiva, la finalidad persegui-
da por el artículo 6.4 de la Ley de 
Cataluña 24/2015 entra dentro de las 
competencias autonómicas en ma-
teria de defensa y protección de los 
consumidores y usuarios, por lo que 
- a juicio del Consejo de Estado- no 
existen fundamentos jurídicos sufi-
cientes para interponer recurso de 

inconstitucionalidad contra este pre-
cepto”. 

En tot cas aquesta si més no aparent 
contradicció entre els apartats 4 i 2 
de l’article 6 s’hauria d’aclarir doncs 
si no existeix un deure de les empre-
ses subministradores de mantenir el 
servei en determinades circumstànci-
es malgrat la morositat no hi ha base 
per aplicar mesures sancionadores, 
com senyalava el protocol aprovat per 
l’Agència Catalana de Consum, que el 
Jutjat Contenciós-Administratiu nú-
mero 2 de Barcelona ha anul·lat, per 
talls en el serveis. 

3.3. SOBRE EL FINANÇAMENT DELS 
AJUTS DESTINATS A LES PERSONES 
AMB RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL 
PER PAGAR LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI. 

L’apartat 3 de l’article 6 disposa que 
“[l]es administracions públiques han 
d’establir els acords o convenis ne-
cessaris amb les companyies de 
subministrament d’aigua potable, de 
gas i d’electricitat per a garantir que 
concedeixin ajuts a fons perdut a les 
persones i unitats familiars en situació 
de risc d’exclusió residencial o els apli-
quin descomptes molt notables en el 
cost dels consums mínims” 

Segons aquest precepte són les com-
panyies de subministrament les cri-
dades a concedir els ajuts o facilitar 
descomptes en els consums mínims. 
Partint de la base que la subscrip-
ció dels convenis que contempla el 
precepte no pot ser obligatòria per 
aquestes empreses, què succeirà si 
aquestes es neguessin a atorgar els 
ajuts?

Assumiran aleshores aquest paga-
ment les administracions? Així sem-
bla entendre-ho el Consell d’Estat en 
el dictamen abans referit però caldria 
que ho hagués aclarit la norma. D’al-
tra banda, quan la llei parla d’adminis-
tracions a quines d’elles es refereix: la 
Generalitat, els ens locals, totes les 
administracions?. Això és sens dub-
te determinant si, a manca d’ajuts de 
les companyies subministradores, les 
administracions han d’assumir el seu 
cost. 

 

 

3.4. SOBRE EL SILENCI POSITIU EN 
CAS D’INACCIÓ DELS SERVEIS SOCIALS 
DELS AJUNTAMENTS EN L’EMISSIÓ DE 
L’INFORME PRONUNCIANT-SE SOBRE 
LA CONCURRÈNCIA O NO EN L’USUARI 
D’UNA SITUACIÓ DE RISC D’EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL. 

L’article 9.4 de la Llei 24/2015 atorga 
als serveis socials dels ajuntaments 
un termini de quinze dies per emetre 
l’informe que declari en el seu cas la 
condició de l’usuari persona amb risc 
d’exclusió residencial, en el cas que 
l’informe no sigui emès en el referit 
període s’entendrà que la unitat fami-
liar es troba efectivament en aquesta 
situació de risc. 

Tenint present que la manca d’informe 
pot ser degut per causa imputable a 
l’administració informant o al propi 
usuari quan no faciliti la informació 
caldria si més no matissar aquesta 
previsió de silenci positiu. 

3.5. SOBRE EL PROTOCOL APROVAT 
PER L’AGÈNCIA CATALANA DE 
CONSUM ANUL·LAT PER LA 
SENTÈNCIA NÚMERO 2608/2017, DE 
4 DE DESEMBRE DE 2017 DEL JUTJAT 
DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
NÚMERO 2 .

L’Agència Catalana de Consum va 
aprovar un protocol sobre la pobre-
sa energètica, l’article 6.2 contempla 
un protocol obligat de comunica-
ció als serveis socials i d’intervenció 
d’aquests serveis prèviament a l’ator-
gament dels ajuts per a les persones 
i famílies en situació de risc d’exclusió 
residencial. 

De fet l’expressió protocol obligat 
sembla a primera vista un oxímoron 
doncs els protocols comporten, en 
principi, la llibertat de les parts de po-
der subscriure’ls, tret que el que volés 
dir el precepte és que administracions 
(no sé sap quines) i les empreses acor-
dessin aquest protocol per determinar 
els termes de la comunicació d’aques-
tes amb els serveis socials i sobre el 
funcionament d’aquests, protocol que, 
una vegada subscrit, sí seria obligat. 

Aquest acord seria diferent dels acords 
o convenis que contempla l’apartat 3 
de l’article 6 que han de signar les ad-
ministracions (no sabem quines) i les 
empreses de cara a proveir fons pels 
ajuts. 

No entrarem aquí si el protocol apro-
vat per l’Agència Catalana de Consum 
concorda plenament amb rel proto-
col de l’article 6.2, el protocol aprovat 
senyala que és una guia informativa 
qualificació amb la que cal coincidir 
tota vegada que el propi format del 
document -remarcant les qüestions 
més importants amb lletra negreta; la 
formulació de preguntes que el propi 
protocol respon (“A qui es garanteix 
en la Llei 24/2015 el dret d’accés als 
subministraments d’aigua, llum i gas?” 
o bé “Què han de fer els serveis socials 
en rebre la sol·licitud de l’informe? o al-
tres) o remetent-se de forma reiterada 
a articles de la llei- posen de relleu 
aquest caràcter divulgatiu. 

De fet en les qüestions més transcen-
dents com seria el de l’evitació dels 
talls de subministrament en determi-
nades circumstàncies o la imposició 
de sancions el protocol invoca la llei 
(Llei 24/2015 i Codi de Consum de Ca-
talunya) de manera que el contingut 
normatiu radicarien en aquests textos 
legals no en el protocol que operaria 
com a simple divulgador o recordatori 
de les previsions legals. 

L’empresa ENDESA va interposar re-
curs contenciós-administratiu contra 
l’esmentat protocol i atès aquest ca-
ràcter de guia divulgativa l’esmentat 
recurs contenciós-administratiu hauria 
d’haver estat inadmès de conformitat 
amb el que disposen els articles 51.1.c) 
i 69 c) de la LRJCA. 

De fet fins tot acceptant que l’esmen-
tat protocol fos una disposició regla-
mentària tal com argumentava l’entitat 
recurrent i va acceptar l’òrgan jurisdic-
cional cal recordar que el protocol no 
va ser objecte de publicació en cap 
diari oficial sinó que simplement es va 
penjar a la web de l’Agència Catalana 
de Consum. 

Per tant com a disposició de caràcter 
general (no pas com a guia divulgativa) 
el protocol era ineficaç segons el que 
senyala l’article 131 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre de procediment adminis-
tratiu comú, de manera que la conclu-
sió hauria d’haver estat en aquest cas 
d’inadmissió del recurs. 

Tot això a banda de que, pel que fa a 
les qüestions substantives el protocol 
no plantejava qüestions de legalitat 
tota vegada que el tema estrella, la 
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possibilitat o no de tallar el subminis-
trament en determinades situacions, 
la qüestió radicaria en la llei no pas en 
el protocol. 

De totes maneres el Jutjat Contenci-
ós-Administratiu número 2, mitjançant 
sentència de 4 de desembre de 2017, 
va estimar l’esmentat recurs conten-
ciós-administratiu anul·lant el referit 
protocol. Contra aquesta sentència, 
com abans s’ha dit, tant l’administra-
ció demandada, l’Agència Catalana 
de Consum, com les dues associaci-
ons municipalistes codemandades, la 
Federació de Municipis de Catalunya 
i l’Associació Catalana de Municipis, 
han recurs d’apel·lació contra aquesta 
sentència. 

El no poder disposar, si més no tran-
sitòriament, del referit protocol quina 
funció de guia i divulgació era im-
portant, introdueix més confusió en 
l’aplicació d’aquesta normativa sobre 
la pobresa energètica, per bé que les 
qüestions més rellevant com la qües-
tió de la prohibició de la interrupció 
del subministrament o la imposició de 
sancions radica en la llei no pas en el 
protocol. 

4. UNA PROPOSTA PER SORTIR DEL 
LABERINT. 

És clar que una qüestió com la lluita 
contra la pobresa energètica que 
afecta a drets bàsics dels ciutadans 
més vulnerables i també a drets 
o obligacions de les empreses 
subministradores de gas, electricitat i 
aigua potable no es pot deixar a una 
normativa pot clara.

Cal coincidir amb la Sentència del 
Jutjat del Contenciós-Administratiu 
número 2 de Barcelona de 4 de de-
sembre de 2017, abans esmentada, al 
referir-se a l’article 6 de la Llei 24/2017: 
“el primer requisito que debe cumplir 
esta norma jurídica es el de claridad, y 
es evidente que el precepto transcrito 
no lo cumple...”     

Caldria caminar cap una normativa 
catalana més clara. En aquest sentit 
cal assenyalar que, amb posterioritat 
a dictar-se la Sentència del Tribunal 
Constitucional 62/2016, l’article 1.5 del 
Reial Decret-llei 7/2016 de 23 de de-
sembre va introduir una lletra j) a l’arti-

cle 52.4 de la LSE en el que s’establia 
un nou supòsit de subministrament 
essencial, que no podia ser objecte 
de suspensió. Aquest supòsit era el 
següent:    

“En los términos y condiciones que 
se establezcan reglamentariamente, 
aquellos suministros a consumidores 
que tengan la condición de vulnera-
bles severos acogidos a tarifas de úl-
timo recurso y que estén siendo aten-
didos, respecto a estos suministros, 
por los servicios sociales de las Ad-
ministraciones Públicas competentes 
por hallarse, en atención a su renta, 
en riesgo de exclusión social. Estos 
suministros se circunscribirán a per-
sonas físicas en su vivienda habitual. 
Todo lo anterior deberá ser acredi-
tado mediante documento expedido 
por los servicios sociales de las referi-
das Administraciones Públicas”.

Com es pot veure aquesta pre-
visió té clares similituds amb la 
regulació de l’article 6 de la Llei 
catalana 24/2015: la impossibilitat 
de tallar el subministrament 
elèctric a determinada categoria de 
consumidors vulnerables, tractats 
pels serveis socials de la correspo-
nent administració publica, per raó 
de la seva renda, per poder incórrer 
en situació d’exclusió social, anant 
destinats aquests subministraments 
a persones físiques en el seu habi-
tatge habitual, tot això acreditat pels 
esmentats serveis socials. 

Atès el caràcter bàsic d’aquest pre-
cepte d’acord amb els apartats 13 i 
25 de l’article 149.1 de la Constitució 
(bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica i ba-
ses del règim miner i energètic), se-
gons s’estableix en la disposició final 
segona,1, de la LSE, el legislador ca-
talà podria aprovar una normativa en 
desenvolupament d’aquest precepte 
bàsic d’acord amb la competència que 
li atribueix l’article 133.1.c) de l’EAC, 
adaptat a les circumstàncies pròpies 
de Catalunya.

És cert que aquest precepte crida al 
reglament a complementar-lo, en 
aquest sentit es va aprovar, com tam-
bé s’ha dit, el Reial Decret 897/2017 
de 6 d’octubre, que defineix la figu-
ra del consumidor vulnerable sever, 
en l’apartat 4 de l’article 3, en relació 

a la resta dels apartats d’aquest arti-
cle, i senyala quan subministrament 
elèctric d’aquest consumidor no pot 
ser suspès (tractament del consumi-
dor vulnerable sever, per raó d’aquest 
subministrament pels serveis socials 
de la Comunitat Autònoma o una en-
titat local si aquestes administracions 
assumeixen,  al menys el 50%, de la 
factura de preu voluntari de petit con-
sumidor previ a l’aplicació del des-
compte del bo social). 

De totes maneres, malgrat senyalar 
la disposició final tercera d’aquest re-
ial decret, que aquest té la condició 
de normativa bàsica és dubtós que la 
referida disposició tingui materialment 
aquesta condició i que es doni els 
supòsits que ha establert el Tribunal 
Constitucional per exceptuar a les nor-
mes bàsiques del rang de llei, el Tribu-
nal Constitucional no s’ha pronunciat 
sobre aquesta qüestió. 

En aquest sentit assenyalar que el 
Tribunal Constitucional, en sentència 
número 8/2012, de 18 de gener, el se-
güent:

“... este Tribunal ha aceptado que 
las normas básicas sean de rango 
reglamentario siempre que tengan 
una conexión clara con una norma 
legal –como hemos visto que, efecti-
vamente, ocurre en este caso– y que 
la remisión a la norma reglamentaria 
se justifique por la naturaleza de la 
materia; justificación que, en el supu-
esto que ahora nos ocupa, deriva del 
carácter marcadamente técnico de la 
regulación (por todas, STC 148/2011, 
de 28 de septiembre, F. 6)”

En el mateix sentit, en la Sentència 
del Tribunal Constitucional número 
7/2016 de 21 de gener.

En relació al règim de suspensió de 
la interrupció del subministrament 
elèctric dels consumidors vulnerables 
severs no hi ha cap motiu en la natu-
ralesa de la matèria que obligui a que 
les condicions per donar-se aquesta 
suspensió hagin de ser establertes, 
necessàriament, per una disposició 
reglamentària si es vol que aquesta 
regulació tingui caràcter bàsic, tota 
vegada que res no impedia incorporar 
aquestes condicions a la llei. 

En aquest cas el reglament no seria un 
complement necessari per assolir la fi-

nalitat de la regulació tal com demana 
la Sentencia del Tribunal Constituci-
onal número 7/2016, de 21 de gener, 
esmentada, per admetre normes re-
glamentàries de caràcter bàsic. 

Aquesta circumstància juntament 
amb el fet que la regulació bàsica no 
pot ser tan exhaustiva que impedeixi 
el desenvolupament normatiu de les 
Comunitats Autònomes ha de portar 
a negar aquesta condició de bases als 
preceptes del Reial Decret 897/2017 
de 6 d’octubre, que regulen la con-
tinuïtat del subministrament elèctric 
pels consumidors vulnerables severs. 

En conseqüència res no impediria, 
com abans s’ha dit, que el Parlament 
de Catalunya aprovés una llei que, 
desenvolupant  la lletra j) de l’article 
52.4 de la LSE, establís  un regim de 
protecció de les persones o unitats 
familiars acollides com usuaris del 
servei elèctric a tarifes d’últim recurs, 
que contemplés la suspensió de la 
interrupció del subministrament en 
determinades situacions, sempre que 
aquestes persones siguin ateses pels 
serveis socials dels ajuntaments o, en 
el seu cas, altres entitats locals per 
trobar-se, per raó dels seus ingressos, 
en risc d’exclusió social i que aquestes 
circumstàncies siguin acreditades do-
cumentalment pels referits serveis de 
les administracions locals 

Per bé que la LSH no contempla una 
previsió semblant a l’article  52.4,j) de 
la LSE semblaria convenient, en la 
mesura del possible, l’existència d’una 
regulació equivalent pel cas d’impa-
gament de la factura del gas per per-
sones sense recursos. 

L’aprovació doncs d’una legislació 
catalana en matèria de pobresa ener-
gètica basada en el desenvolupa-
ment normatiu de les bases estatals 
en matèria d’energia permetria poder 
dotar-nos d’una regulació més clara 
tuïtiva dels sectors de població mes 
desemparats, sense oblidar tampoc 
la necessària entesa en la mida del 
possible de tots els sector implicats, 
empreses i administracions, per 
donar una solució adequada a aquest 
problema social. 
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1 Tots aquests informes estan disponibles a la 
pàgina web del Síndic: www.sindic.cat

2 www.neon-ombudsman.org 3 Llei 22/2010, de 22 de juliol. 4 En aquest sentit, es pot consultar l’informe 
de NEON corresponent a l’any 2016: www.

neon-ombudsman.org/2017/09/04/2016-
neon-annual-report/

5  Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de 
novembre

1. INTRODUCCIÓ

El Síndic de Greuges de Catalunya (en 
endavant, el Síndic) ha endegat diver-
ses actuacions adreçades al reconei-
xement del dret als subministraments 
bàsics i a la seva garantia real.

D’acord amb l’article 78 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, el Síndic 
té la funció de protegir i defensar els 
drets i les llibertats que reconeixen la 
Constitució i el mateix Estatut.

Amb aquesta finalitat, supervisa l’ac-
tivitat de l’Administració de la Gene-
ralitat, la dels organismes públics o 
privats vinculats o que en depenen, 
la de les empreses privades que ges-
tionen serveis públics o acompleixen 
activitats d’interès general o univer-
sal, o activitats equivalents de manera 
concertada o indirecta, i la de les altres 
persones amb un vincle contractual 
amb l’Administració de la Generalitat i 
amb les entitats públiques que en de-
penen. També supervisa l’activitat de 
l’Administració local de Catalunya i la 
dels organismes públics o privats vin-
culats o que en depenen.

El Síndic és un defensor de drets i, 
per tant, es pot afirmar que no fa una 
mediació stricto sensu, ja que el Síndic 
no ocupa una posició purament neu-
tral entre les dues parts, sinó que pren 
partit per la defensa dels drets en els 
casos en què detecta vulneracions, 
irregularitats o mala administració. En 
essència, la intervenció del Síndic té 
l’objectiu de resoldre la situació que 
ha motivat la queixa, de reconduir-la 
i redreçar-la i, amb aquest objectiu, 
fa propostes, suggeriments i recoma-
nacions a administracions i empreses 
que presten serveis d’interès general, 
com les que s’ocupen dels serveis 
d’electricitat, aigua o gas.

El Síndic fa anys que treballa amb les 
administracions, empreses submi-
nistradores i entitats socials en la de-
fensa dels drets de les persones més 
vulnerables. Com a exemples més re-
llevants resultants d’aquesta tasca, el 
Síndic ha elaborat informes pioners, 
com ara “La pobresa energètica a Ca-
talunya”, d’octubre de 2013; “La presta-

ció privada de serveis d’interès general 
i les bones practiques corporatives”, 
de febrer de 2014, i “El dret als submi-
nistraments bàsics (electricitat, aigua, 
gas)”, de desembre de 20141.

El Síndic també és membre fundador 
de la Xarxa Europea d’Ombudsman de 
l’Energia NEON2. Aquesta entitat és la in-
terlocutora dels ombudsman del sector 
de l’energia amb la Comissió Europea 
i, d’acord amb això, participa en diver-
sos grups de treball i manté una relació 
de treball permanent amb el Consell 
dels Reguladors Europeus de l’Energia 
(CEER) i l’Agrupació Europea d’Associa-
cions de Consumidors (BEUC).

2. LA INTERVENCIÓ DEL SÍNDIC EN 
RELACIÓ AMB ELS SERVEIS D’INTERÈS 
GENERAL O UNIVERSAL

L’àmbit d’actuació del Síndic és obert 
a tots aquells supòsits en què intervé 
una administració o una empresa que 
presta serveis d’interès general. En 
aquest sentit, doncs, cal remarcar la 
novetat que va suposar l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya (2006) en am-
pliar d’una forma innovadora i pionera 
l’esfera d’actuació del Síndic a les em-
preses que presten serveis d’interès 
general o universal.

La importància de la intervenció del 
Síndic en els serveis d’interès general 
o universal (i, per tant, de l’electricitat, 
l’aigua i el gas) es fonamenta en dos 
elements:

1. Tal com exposa el Codi de consum 
de Catalunya3 en el seu preàmbul, 
la idea de consum es relaciona amb 
l’activitat de comprar, però el con-
sum és molt més que una simple 
concreció en el context de la cadena 
de l’activitat econòmica “producció, 
distribució, consum”. El consum és 
una manera de relacionar-se entre 
les persones, és un mitjà de desen-
volupament en les societats avança-
des que s’ha convertit en un aspecte 
clau de l’economia i de la vida quo-
tidiana de les persones (i els serveis 
bàsics en són, segurament, el millor 
exemple).

Avui en dia, el paper de l’autonomia 
privada en la contractació es veu molts 
cops desvirtuat atès que, tot i que es 
pressuposava que aquesta autonomia 
estava presidida pel principi d’igualtat, 
la realitat demostra que no és pas així. 
De fet, s’observa que les noves ne-
cessitats i els contractes d’adhesió en 
massa gairebé l’han eradicat. El mer-
cat elèctric o del gas en són una bona 
mostra.

D’aquesta manera, es confirma que 
aquest presumpte equilibri entre les 
parts contractants ha desaparegut 
per tal com a una part només li que-
da la facultat de decidir però no pas 
les condicions de la decisió, que són 
establertes i fixades per l’altra part. La 
presumpta igualtat de les parts molt 
sovint (segurament, massa sovint) s’ha 
convertit en desequilibri. Per aquest 
motiu, les persones consumidores ne-
cessiten, especialment en els casos 
o situacions de desigualtat efectiva, 
que s’estableixin mecanismes d’ajuda 
i protecció a fi de proporcionar-los una 
informació i una formació clares per 
a prendre decisions. Igualment, calen 
mecanismes àgils, efectius, gratuïts i 
independents per a resoldre les con-
trovèrsies que sorgeixin en aquests 
casos.

2. L’evolució de la nostra societat fa 
que els drets dels usuaris i els con-
sumidors prenguin progressivament 
més relleu, especialment els drets 
relacionats amb la prestació de ser-
veis que es consideren bàsics o es-
sencials en la vida quotidiana de les 
persones.

Alhora, una part important d’aquests 
serveis bàsics o essencials ha evolu-
cionat des de la seva configuració de 
servei públic reservat a l’Administra-
ció fins a la situació actual, en què els 
presten empreses privades en règim 
de lliure mercat. La liberalització de 
la prestació d’unes activitats conside-
rades essencials no pot comportar la 
disminució de drets i garanties per als 
usuaris.

Aquest procés de liberalització i priva-
tització d’activitats i de serveis públics 
té com a principal conseqüència que 

l’Administració pública ja no és l’únic 
subjecte a qui l’ordenament atribueix 
obligacions de servei públic, sinó que 
també ho són, per l’activitat que de-
senvolupen, determinats sectors eco-
nòmics privats.

En aquest nou context, l’ombudsman 
ha de controlar de manera directa les 
activitats del sector privat que com-
portin l’exercici d’obligacions de servei 
públic.

L’àmbit financer, bancari, hipotecari, 
assegurador i, per descomptat, l’ener-
gètic són cada cop més complexos, 
especialment per als consumidors 
vulnerables i, cada vegada més, tam-
bé per al consumidor mitjà. Val a dir 
que aquest és un fenomen europeu i 
que, per tant, des del Síndic es com-
parteixen els problemes que afecten 
altres estats de la Unió Europea: tarifes 
elevades, factures difícils de compren-
dre, canvis de comercialitzador sense 
consentiment, pràctiques comercials 
irregulars, dificultats per al pagament 
de factures, o per al seu fraccionament 
o ajornament, inadequada atenció al 
consumidor, mancances de qualitat 
dels subministraments, talls i interrup-
cions, etc.4

3. EL DRET ALS SUBMINISTRAMENTS 
BÀSICS

En els darrers anys, i agreujats per la 
crisi econòmica, hi ha hagut en la nos-
tra societat un increment dels pro-
blemes que moltes persones tenen 
a l’hora de fer front al pagament dels 
subministraments bàsics, produïts 
també en bona mesura a causa de l’in-
crement de preus.

La situació que viuen alguns col·lectius, 
que es poden incloure sota l’epígraf de 
“pobresa energètica”, és preocupant i 
mereix l’atenció de tots els poders pú-
blics per mirar de capgirar-la i impedir 
un empitjorament que pot afectar la 
qualitat de vida, la dignitat i la salut de 
les persones, i alhora evitar que aug-
menti el nombre de persones afecta-
des per situacions tan desfavorables.

 

3.1. EL RECONEIXEMENT DEL DRET 
ALS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

Avui dia es pot afirmar de forma objec-
tiva que, per a viure en societat i amb 
dignitat com a persona, hi ha uns ser-
veis que es poden considerar mínims, 
essencials, generals, universals, bàsics 
o indispensables. Sense pretensió de 
caure en nominalismes i, per tant, més 
enllà del fet que es puguin adjectivar 
de maneres diferents, cal remarcar 
que la societat del segle XXI té unes 
demandes de serveis per a la vida 
quotidiana que no es poden ignorar.

La nostra tradició jurídica determina 
que les normes jurídiques s’han d’in-
terpretar segons el sentit propi de les 
paraules i la realitat social del temps 
en què s’han d’aplicar. Per això, el 
Síndic considera que les normes jurí-
diques reguladores dels diversos ser-
veis s’han d’interpretar en el sentit de 
fer-los efectius per a les persones que 
n’han de gaudir i per garantir la seva 
qualitat de vida.

Els serveis públics i de qualitat són ele-
ments definitoris del model de societat 
i d’estat de què s’ha dotat la societat. 
Així ho reflecteixen les normes prin-
cipals que defineixen aquest model. 
És el que reclama un estat social i de-
mocràtic de dret i és el que reclamen 
les normes superiors de l’ordenament 
jurídic.La Constitució espanyola pro-
clama la dignitat de la persona com un 
dels fonaments de l’ordre polític i de la 
pau social (article 10), alhora que inclou 
el dret a un habitatge digne i adequat 
(article 47) i fa un manament als poders 
públics per a la defensa dels consumi-
dors i dels usuaris, i per a protegir amb 
procediments eficaços la seva segure-
tat, la seva salut i els seus legítims inte-
ressos econòmics (article 51).

L’Estatut d’autonomia de Catalunya 
determina que “totes les persones 
tenen dret a accedir en condicions 
d’igualtat als serveis públics i als ser-
veis econòmics d’interès general i que 
les administracions públiques han de 
fixar les condicions d’accés i els es-
tàndards de qualitat d’aquests serveis, 
amb independència del règim de llur 
prestació” (article 30). Així mateix, l’Es-

tatut reconeix “el dret dels consumi-
dors i usuaris a una informació veraç i 
entenedora sobre les característiques i 
els preus dels productes i dels serveis, 
a un règim de garanties dels produc-
tes adquirits i dels subministraments 
contractats i a la protecció de llurs in-
teressos econòmics davant conductes 
abusives, negligents o fraudulentes 
(article 28)”.

Més concretament, el legislador esta-
tal, per mitjà de l’article 9 del Text refós 
de la Llei general per a la defensa dels 
consumidors i usuaris,5 ha establert 
que “els poders públics han de prote-
gir prioritàriament els drets dels con-
sumidors i usuaris quan guardin rela-
ció directa amb béns o serveis d’ús o 
consum comú, ordinari i generalitzat”.

Però, a més, en el cas de Catalunya, el 
legislador ha anat més enllà en establir 
quins són els serveis que es conside-
ren necessaris per a la vida quotidiana. 
Així, el Codi de consum de Catalunya 
defineix els serveis bàsics com els ser-
veis de caràcter essencial i necessaris 
per a la vida quotidiana o que tenen 
un ús generalitzat entre les persones 
consumidores; s’hi inclouen els sub-
ministraments (aigua, electricitat, gas), 
els transports, els mitjans audiovisuals 
de radiodifusió i de televisió, els de 
comunicacions, els assistencials i sa-
nitaris, i els financers i d’assegurances 
(article 251-2).

En aquest àmbit, cal també fer una re-
ferència a la Declaració Universal dels 
Drets Humans Emergents (DUDHE)6,un 
instrument programàtic de la societat 
civil internacional dirigit als actors es-
tatals i altres fòrums especialitzats per 
a la cristal·lització dels drets humans 
en el nou mil·lenni. La DUDHE sorgeix 
d’un procés de discussió que té com 
a origen un diàleg organitzat per l’Ins-
titut de Drets Humans de Catalunya, 
en el marc del Fòrum Universal de les 
Cultures Barcelona 2004, titulat “Drets 
humans, necessitats emergents i nous 
compromisos”.

Aquesta declaració inclou, en el dret a 
l’existència en condicions de dignitat, “el 
dret a la seguretat vital, que suposa el 
dret de tot ésser humà i tota comunitat, 
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per a la seva supervivència, a disposar 
d’aigua potable i sanejament, d’energia 
i d’una alimentació bàsica adequada, i a 
no patir situacions de fam. Tota persona 
té dret a un subministrament elèctric 
continu i suficient, i a l’accés gratuït a 
aigua potable per a satisfer les seves 
necessitats vitals bàsiques.”

En qualsevol cas, el Síndic vol eviden-
ciar la indiscutible vigència de noves 
tendències que pretenen completar, 
polir i millorar la definició dels drets vi-
gents amb l’objectiu de garantir a les 
persones una vida digna i de qualitat.

3.2. LA DEFINICIÓ DEL DRET ALS 
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

El Síndic, la tasca primordial del qual és 
la defensa dels drets de les persones, 
considera essencial superar la consi-
deració de la persona com a simple 
client d’una empresa subministradora 
per a avançar cap a la consideració 
de la persona com a titular d’un dret 
subjectiu als subministraments bàsics 
a un preu assequible i dins d’uns parà-
metres de consum bàsics, essencials 
o no sumptuaris. Aquest ha de ser el 
punt de partida de qualsevol exercici 
teòric que pretengui definir el dret als 
subministraments bàsics.

Així, i com un primer estadi en el re-
coneixement d’un dret al subminis-
trament bàsic, cal posar el focus en el 
vessant assistencial o de prestació que 
se’n deriva. L’ordenament jurídic ha de 
reconèixer com a titulars del dret als 
subministraments bàsics totes les per-
sones que compleixin els requisits per 
ser definides com a consumidores vul-
nerables, segons els paràmetres que 
estableixi la normativa per a cadascun 
dels serveis, inclosos els paràmetres 
relatius al consum.

Com s’ha assenyalat, la dignitat de 
la persona implica que tothom ha de 
poder gaudir dels subministraments 
bàsics a un preu assequible sempre 
que el seu consum estigui dins d’uns 
paràmetres de consum que siguin 
bàsics, essencials o no sumptuaris. 
Aquest dret als subministraments bà-
sics a un preu assequible també s’ha 
de reconèixer a les persones que no 
compleixen les condicions de vulne-

rabilitat a què s’ha fet referència an-
teriorment.

Més enllà d’aquests límits, i sens per-
judici de la garantia del subministra-
ment, els sistemes tarifaris haurien de 
fomentar l’estalvi i l’eficiència energè-
tica, penalitzar el malbaratament de 
recursos escassos i traslladar als con-
sums excessius o sumptuaris el cost 
dels subministraments bàsics dels 
consumidors vulnerables.

En essència, es proposa una construc-
ció del dret als subministraments bàsics 
de manera acumulativa, de baix cap 
a dalt: un primer esglaó de reconeixe-
ment d’aquest dret a totes les persones 
vulnerables comportaria la garantia del 
subministrament dins d’uns paràme-
tres de consum bàsics i a un preu soci-
al; un segon esglaó garantiria el dret al 
subministrament a totes les persones 
que no són definides com a vulnera-
bles, però que tenen dret a pagar uns 
preus assequibles per uns serveis bà-
sics sempre que el consum no es pu-
gui considerar excessiu o sumptuari; 
i, finalment, en un tercer esglaó, sens 
perjudici de la garantia del subminis-
trament dels serveis, el preu del servei 
comportaria assumir –entre altres pos-
sibles factors– el cost dels subministra-
ments bàsics a les persones en situació 
de vulnerabilitat, tal com es visualitza 
en la taula-resum següent:

1 Consum 
bàsic (per-
sones en 
situació 
de vulne-
rabilitat)

Accés mí-
nim i ga-
rantit als 
subminis-
traments 
bàsics

Preu o 
tarifes 
socials

2 Consum 
estàndard

Accés ga-
rantit als 
subminis-
traments 
bàsics

Preu o 
tarifes 
assequi-
bles

3 Consum 
excessiu o 
sumptuari

Accés als 
subminis-
traments 
bàsics

Preu o ta-
rifa que, 
entre 
d’altres, 
assumeix 
el cost de 
les tarifes 
socials

Malauradament, encara s’és lluny del 
ple i complet reconeixement norma-
tiu, tant en l’àmbit català o espanyol 
com internacional, d’un dret subjec-
tiu al subministrament amb relació 
als serveis de l’electricitat, de l’aigua i 
del gas, ja que, certament, la normati-
va sectorial no és gens agosarada en 
aquest sentit.

3.2.1. ELECTRICITAT

El preàmbul de la Llei del sector elèc-
tric7 assenyala que “el subministra-
ment d’energia elèctrica constitueix 
un servei d’interès econòmic general 
ja que l’activitat econòmica i humana 
no es pot entendre avui dia sense la 
seva existència”. També es fa menció 
en el preàmbul al “caràcter de servei 
essencial del subministrament elèc-
tric” en referir-se al finançament dels 
costos del sistema per part dels con-
sumidors mitjançant el pagament dels 
peatges d’accés a les xarxes i la resta 
de càrrecs.

L’article 52.4 de la Llei defineix els 
subministraments essencials, és a dir, 
aquells en què no se’n pot suspendre 
en cap cas el subministrament d’ener-
gia elèctrica, com ara l’enllumenat pú-
blic, el subministrament d’aigua per a 
consum humà per mitjà de la xarxa, les 
instal·lacions de defensa, i de les forces 
i els cossos de seguretat, els bombers 
i protecció civil, els centres penitenci-
aris, els hospitals, els serveis funeraris 
i els transports de servei públic. També 
s’afegeix a aquesta llista la prohibició 
de la interrupció dels “subministra-
ments d’àmbit domèstic en els quals 
hi hagi constància documental forma-
litzada per personal mèdic que el sub-
ministrament d’energia elèctrica és 
imprescindible per a l’alimentació d’un 
equip mèdic que sigui indispensable 
per a mantenir amb vida una persona”, 
i sempre que sigui a la residència ha-
bitual de les persones físiques que es 
trobin en aquesta situació.

El Reial decret llei 7/2016, de 23 de 
desembre, pel qual es regula el me-
canisme  de finançament del cost del 
bo social i altres mesures de protecció 
al consumidor vulnerable d’energia 

elèctrica, ha introduït una novetat en 
aquest precepte. Concretament, ha 
afegit una nova lletra j) per a incorpo-
rar un nou supòsit de subministrament 
essencial:

“(···) els subministraments a consu-
midors que tinguin la condició de 
vulnerables severs acollits a tarifes 
d’últim recurs i que estiguin sent 
atesos, respecte a aquests submi-
nistraments, pels serveis socials de 
les administracions públiques com-
petents perquè estiguin, en atenció 
a la seva renda, en risc d’exclusió 
social. Aquests subministraments 
s’han de circumscriure a persones 
físiques a la seva residència habitual. 
Tot això s’ha d’acreditar mitjançant 
un document expedit pels serveis 
socials de les administracions públi-
ques esmentades.”

El propi Reial decret llei 7/2016 ja avi-
sa que “els termes i les condicions” 
d’aquest nou subministrament essen-
cial seran els “que s’estableixin per 
reglament”, cosa que ha succeït per 
mitjà del Reial decret 897/2017, de 6 
d’octubre, pel qual es regula la figura 
del consumidor vulnerable, el bo so-
cial i altres mesures de protecció per 
als consumidors domèstics d’energia 
elèctrica.

De fet, el bo social també es defineix a 
la Llei 24/2013 com una obligació de 
servei públic, d’aplicació als consumi-
dors vulnerables.

3.2.2. AIGUA

El 2010, les Nacions Unides van decla-
rar el dret a l’aigua potable i el sane-
jament com un dret humà essencial 
per al ple gaudi de la vida i de tots els 
drets humans, és a dir, “el dret de tots a 
disposar d’aigua suficient, salubre, ac-
ceptable, accessible i assequible per a 
l’ús personal i domèstic.”8

Pel que fa a l’ordenament intern, tant la 
legislació de règim local com la legis-

lació catalana inclouen l’abastament 
domiciliari d’aigua potable entre els 
serveis mínims que han de prestar tots 
els municipis. Els municipis tenen re-
conegudes competències pròpies en 
matèria de proveïment d’aigua potable 
a domicili.9

El Text refós de la legislació en ma-
tèria d’aigües de Catalunya10 disposa 
que “la Generalitat exerceix les seves 
competències en matèria d’aigües i 
obres hidràuliques, vetllant per l’ús 
sostenible, l’estalvi, la reutilització, 
l’optimització i l’eficiència en la gestió 
dels recursos hídrics, i fent possible un 
nivell bàsic de l’ús domèstic a un preu 
assequible” (article 3). A més, el mateix 
precepte afegeix que, amb aquesta 
finalitat, la Generalitat ordena la seva 
actuació d’acord –entre d’altres– amb 
el principi de “garantia d’un preu asse-
quible per als consums domèstics de 
tipus familiar no sumptuaris” (article 
3.1.m).

Per la seva banda, el Text refós de la 
Llei d’aigües inclou el proveïment a les 
poblacions en el primer lloc de l’ordre 
de preferències d’usos de l’aigua en 
les concessions (article 60).

3.2.3. GAS

El preàmbul de la Llei del sector d’hi-
drocarburs11, després de remarcar que 
“se suprimeix en el sector del gas la 
consideració de servei públic”, indica 
el següent: “S’estima que, per  a exer-
cir el conjunt de les activitats regula-
des en aquesta Llei, no es requereix la 
presència i responsabilitat de l’Estat. 
No obstant això, s’ha mantingut per a 
totes elles la consideració d’activitats 
d’interès general que ja recollia la Llei 
34/1992, de 22 de desembre, d’orde-
nació del sector petrolier.”

Tanmateix, cal fer notar que la mateixa 
Llei del sector d’hidrocarburs imposa 
l’obligació als distribuïdors de gas na-
tural d’aplicar “les mesures que s’esta-
bleixin en relació amb la protecció de 

consumidors que tinguin la considera-
ció d’essencials” (article 74.1.m).

El gas butà, font d’energia tradicional-
ment utilitzada en bombona de 12,5 
kg per moltes persones en situació de 
vulnerabilitat econòmica, té un preu 
màxim fixat periòdicament pel Minis-
teri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. 
Aquests preus afecten les bombones 
de gas butà, un gas liquat del petroli 
(GLP) envasat, de càrrega igual o su-
perior a 8 kg i inferior a 20 kg, ja que, 
per contra, el preu és lliure per a les 
bombones de 6 kg o inferior (també 
conegudes com a “càmping gas”). La 
darrera revisió del preu de la bombo-
na de butà, sobre la qual també s’apli-
quen l’IVA i l’impost especial sobre 
hidrocarburs, s’ha realitzat el mes de 
gener de 2018.12Tot i aquesta regulació 
del preu, la Llei del sector d’hidrocar-
burs determina que la comercialitza-
ció a la menuda de gasos liquats del 
petroli envasats es realitzarà lliure-
ment (article 47.1).

4. ALGUNS ELEMENTS A DESTACAR 
PER A LA GARANTIA REAL DEL DRET 
ALS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

Més enllà dels mecanismes de garan-
tia d’aquest dret que es poden iden-
tificar amb institucions, oficines, enti-
tats o organismes concrets, en aquest 
apartat es pretenen destacar alguns 
ancoratges jurídics que permeten re-
fermar el dret als subministraments 
bàsics, que -com s’ha exposat prèvia-
ment- manca encara d’un reconeixe-
ment positiu en el nostre ordenament. 
Els operadors jurídics (des de jutges i 
tribunals fins a serveis de reclamaci-
ons de les empreses subministradores 
passant per oficines municipals d’in-
formació als consumidors o associaci-
ons de consumidors) seria adient que 
tinguessin en compte els preceptes 
que s’esmenten a continuació sem-
pre que hagin de resoldre qualsevol 

6 https://www.idhc.org/arxius/recerca/
DUDHE.pdf

7  Llei 24/2013, de 26 de desembre

8  Observació 15 (2002) del Comitè de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals del Consell 
Econòmic i Social de les Nacions Unides 
(ECOSOC).

9   Articles 25.2 i 26 de la Llei estatal 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i articles 66.3 i 67 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

10  Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre

11 Llei 34/1998, de 7 d’octubre

12  Resolució de 10 de gener de 2018, dictada 
d’acord amb l’Ordre IET/389/2015, de 5 de 

març, per la qual s’actualitza el sistema de 
determinació automàtica de preus màxims de 
venda, abans d’impostos, dels gasos liquats 
del petroli envasats i es modifica el sistema 
de determinació automàtica de les tarifes de 
venda, abans d’impostos, dels gasos liquats 
del petroli per canalització.
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situació que involucri alguna persona 
afectada pel fenomen de la pobresa 
energètica.

4.1. CODI DE CONSUM DE CATALUNYA

L’article 42.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya remarca que “els poders 
públics han de vetllar per la dignitat, la 
seguretat i la protecció integral de les 
persones, especialment de les més 
vulnerables.”

En aquest sentit, i com s’ha exposat, el 
Codi de consum de Catalunya defineix 
els serveis bàsics com els serveis de 
caràcter essencial i necessaris per a 
la vida quotidiana o que tenen un ús 
generalitzat entre les persones consu-
midores, entre els quals s’inclouen els 
subministraments (aigua, electricitat, 
gas).

A més, d’acord amb això, l’article 111-2 
del Codi de consum de Catalunya in-
corpora el concepte de col·lectius es-
pecialment protegits, que defineix en 
els termes següents:

“Col·lectius especialment protegits: 
col·lectius que, per la concurrència 
de determinades característiques, 
són especialment vulnerables pel 
que fa a les relacions de consum. 
En qualsevol cas, la protecció espe-
cial s’ha de donar tenint en compte 
la persona consumidora mitjana del 
col·lectiu en què s’integra la perso-
na consumidora. En particular, són 
col·lectius especialment protegits: 
els infants i els adolescents, les per-
sones grans, les persones malaltes, 
les persones amb discapacitats i 
qualsevol altre col·lectiu en situació 
d’inferioritat o indefensió especials.”

Aquesta definició es completa amb el 
que disposa l’article 121-3 del mateix 
Codi de consum de Catalunya:

“1. Els drets de les persones consu-
midores que afectin col·lectius espe-
cialment protegits gaudeixen d’una 
atenció especial i preferent per part 
dels poders públics, d’acord amb el 
que estableixen aquesta llei, les dis-
posicions que la despleguin i la resta 
de l’ordenament jurídic.

2. Les persones amb discapacitat, 
especialment, han de tenir garantit 
l’accés adequat a la informació so-
bre els béns i serveis, i el ple exercici 

i el gaudi dels drets i les garanties 
que recull aquesta llei, de la matei-
xa manera que la resta de persones 
consumidores.”

En matèria de formació en consum, el 
Codi de consum determina que “el Go-
vern ha de garantir la formació contí-
nua i permanent de les persones con-
sumidores, amb l’impuls i el foment 
de la formació permanent dels joves 
i dels adults com a persones consu-
midores, amb una atenció especial 
als col·lectius especialment protegits i 
amb necessitats específiques” (article 
126-18).

Finalment, cal tenir present que el Codi 
de consum considera infracció molt 
greu la que s’hagi comès “aprofitant 
la situació especial de desequilibri o 
indefensió de determinades persones 
consumidores o de col·lectius especi-
alment protegits” (article 332-4).

Per tant, doncs, en vista del que s’ha 
exposat, es pot afirmar que el legisla-
dor ha volgut oferir un grau de protec-
ció extraordinari –especial i preferent, 
en termes de l’article 121-3.1 del Codi 
de consum– en qualsevol relació de 
consum a les persones que integren 
els col·lectius definits per la llei, pro-
tecció que òbviament és aplicable 
quan la relació de consum es dóna en 
l’àmbit d’uns serveis bàsics com ara 
els subministraments.

4.2. LLEI GENERAL PER A LA 
DEFENSA DELS CONSUMIDORS I 
USUARIS

La rellevància dels subministraments 
bàsics també queda recollida al Text 
refós de la Llei general per a la de-
fensa dels consumidors i usuaris, com 
ho acredita l’article 43 dedicat a la 
cooperació en matèria de control de 
la qualitat. Així, els òrgans de coope-
ració institucional amb les comunitats 
autònomes podran acordar la rea-
lització de campanyes o actuacions 
programades de control de mercat, 
directament o en col·laboració amb les 
associacions de consumidors i usuaris, 
especialment en relació amb:

- els serveis d’ús o consum comú, 
ordinari i generalitzat;

- els serveis sobre els que es pro-
dueixi un major nombre de recla-
macions o en els que, pel seu tipus, 

es pugui deduir raonablement que 
existeixen situacions especialment 
lesives per als drets dels consumi-
dors i usuaris o que afecten a col-
lectius especialment vulnerables.

La mateixa norma imposa que elCon-
sell de Consumidors i Usuaris sigui 
consultat preceptivament en audièn-
cia en els casos següents:

- reglamentacions sobre serveis d’ús 
i consum;

- condicions generals dels contrac-
tes o models de contractes regulats 
o autoritzats pels poders públics en 
serveis d’interès general o prestats 
als consumidors per empreses pú-
bliques.

4.3.LLEI 24/2015 DE MESURES 
URGENTS PER A AFRONTAR LA 
POBRESA ENERGÈTICA

Ara bé, descendint de la normativa ge-
nèrica sobre consum a un àmbit més 
concret i referit als subministraments 
bàsics, cal tenir molt present la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica, atès que el seu article 6 (mesu-
res per a evitar la pobresa energètica) 
manté la vigència en no estar afectat 
per cap impugnació davant el Tribunal 
Constitucional.

L’article 6 reconeix que les administra-
cions públiques han de garantir el “dret 
d’accés als subministraments bàsics 
d’aigua potable, de gas i d’electricitat 
a les persones i unitats familiars en 
situació de risc d’exclusió residencial”. 
Cal remarcar que aquest precepte és 
la primera formulació en el nostre or-
denament d’un dret orientat a garantir 
els subministraments bàsics, tot i que 
la Llei el limita a les persones que es 
troben en una situació extrema de 
manca de satisfacció de necessitats 
energètiques bàsiques.

A més, el legislador també determina 
que, quan l’empresa subministradora 
hagi de fer un tall de subministrament, 
ha de sol·licitar prèviament un informe 
als serveis socials municipals per a de-
terminar si la persona o la unitat famili-
ar es troba en una de les situacions de 
risc d’exclusió residencial. Finalment, 
l’empresa subministradora ha d’infor-
mar, en qualsevol avís o comunicació 

que faci referència a la manca de pa-
gament del servei, dels drets relatius 
a la pobresa energètica establerts per 
la pròpia Llei 24/2015, d’acord amb el 
que estableix el Codi de consum de 
Catalunya.

Altres determinacions del mateix ar-
ticle 6 requeririen un desplegament 
reglamentari que -en virtut del principi 
de precaució- reforcés la seva apli-
cació, com ara el protocol obligat de 
comunicació als serveis socials i d’in-
tervenció d’aquests serveis abans de 
la concessió dels ajuts necessaris per 
a evitar els talls de subministrament 
en els casos d’impagament per manca 
de recursos econòmics de les famílies 
afectades.

Igualment, un desplegament de la Llei 
també ajudaria a concretar el mandat 
que tenen les administracions públi-
ques per a establir els acords o con-
venis necessaris amb les companyies 
de subministrament d’aigua potable, 
de gas i d’electricitat per a garantir que 
concedeixin ajuts a fons perdut a les 
persones i unitats familiars en situació 
de risc d’exclusió residencial o que els 
apliquin descomptes molt notables en 
el cost dels consums mínims.

4.4. EL REIAL DECRET 897/2017 PEL 
QUAL ES REGULA LA FIGURA DEL 
CONSUMIDOR VULNERABLE I EL BO 
SOCIAL

El Reial decret13 regula la figura del 
consumidor vulnerable, el bo soci-
al i altres mesures de protecció per 
els consumidors domèstics d’energia 
elèctrica. Així, contempla uns des-
comptes que han de fer les empreses 
comercialitzadores de referència de 
subministrament elèctric als consu-
midors en situació de vulnerabilitat 
econòmica, en funció del seu nivell 
d’ingressos i del compliment de deter-
minats requisits personals o familiars. 
Aquests descomptes oscil·len entre el 
25% i el 40% de l’import de la potència 
i el consum.

Tanmateix, el Síndic ha estudiat de-
tingudament el Reial decret 897/2017 
i recentment14 ha proposat diverses 
mesures per a la seva millora:

1. Cal valorar quanta població queda 
desatesa amb la nova regulació del 
bo social.

2. És adient que el Reial decret 
897/2017 permeti l’aplicació del bo 
social de forma directa a totes aque-
lles persones que viuen en habitat-
ges socials, ja siguin gestionats per 
administracions o entitats socials o 
del tercer sector.

3. El Reial decret 897/2017 ha d’in-
corporar les famílies monoparentals 
i les unitats de convivència entre els 
col·lectius de possibles beneficiaris 
del bo social.

4. Cal que, de forma anàloga a les 
famílies nombroses, el Reial decret 
897/2017 elimini l’obligació de sol·licitar 
la renovació del bo social cada dos 
anys i que, per tant, la seva aplicació 
abasti tot el període en què es mante-
nen les condicions per obtenir-lo.

5. El Reial decret 897/2017 ha de 
suprimir l’obligació de prorratejar el 
límit de consum d’igual forma entre 
tots els mesos de l’any.

6. El Reial decret 897/2017 ha d’in-
cloure una referència al Codi tècnic 
de l’edificació, atès que els requisits 
d’edificació són diferents en funció 
de la zona on s’ha construït.

7. Cal valorar si tota la documentació 
exigida pel Reial decret 897/2017 
per a la sol·licitud del bo social (com-
plexa de recopilar per als consumi-
dors vulnerables) és estrictament 
necessària. A més, s’hauria d’aplicar 
el principi segons el qual l’Adminis-
tració no ha de demanar documen-
tació de la qual ja disposa o que ja té 
en el seu poder.

8. El Reial decret 897/2017 ha d’acla-
rir el dubte de si caldrà que els 
consumidors presentin un full de 
reclamació davant l’empresa co-
mercialitzadora que els ha denegat 
el bo social.

9. El Reial decret 897/2017 s’exce-
deix en aquest punt: afegeix un re-
quisit addicional (que els serveis so-
cials, a més d’atendre’ls, els abonin 

almenys el 50% de la factura) que 
la llei no preveia per considerar els 
consumidors vulnerables com a 
subministraments essencials i, per 
tant, impedir la suspensió del sub-
ministrament en cas d’impagament.

10. Cal que l’Administració de 
cada comunitat autònoma decideixi 
sense dilació quin serà l’òrgan de-
signat per a la gestió del bo social.

11. El requisit del 50% de paga-
ment de les factures cal aclarir-lo o 
suprimir-lo, ja que els serveis socials 
no es guien per un simple import 
factura sinó per tota una altra sèrie 
de variables a l’hora de decidir si 
atenen -i de quina forma- una per-
sona vulnerable.

12. Cal que l’Administració de 
cada comunitat autònoma decideixi 
sense dilació quin serà l’òrgan de-
signat per rebre els llistats de titulars 
requerits de pagament i trasllat de la 
informació als serveis socials munici-
pals.

13. Cal analitzar si el sistema 
d’acreditació d’aquestes circums-
tàncies preserva adequadament la 
confidencialitat de les dades per-
sonals especialment protegides i, 
molt singularment, el paper de les 
empreses comercialitzadores en 
l’accés i la comunicació d’aquesta 
informació personal.

14. Cal analitzar si el procediment 
previst pel Reial decret 897/2017 
garanteix la protecció de les dades 
personals dels majors de 14 anys 
que formen part de la unitat familiar 
i que mantenen la condició de me-
nors d’edat.

 
4.5. LLEI 7/2017 DE LA RESOLUCIÓ 
ALTERNATIVA DE CONFLICTES EN 
MATÈRIA DE CONSUM

El 4 de novembre de 2017 es va publi-
car aquesta llei, que incorpora a l’or-
denament jurídic espanyol la Directiva 
2013/11/UE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 21 de maig de 2013, re-
lativa a la resolució alternativa de litigis 
en matèria de consum.

13 BOE núm. 242, de 7 d’octubre de 2017 14 Nota de premsa publicada el 16 de gener  
de 2018 (http://sindic.cat/ca/page.
asp?id=53&ui=4962)
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La rellevància d’incloure aquesta llei 
en aquest apartat deriva del fet que 
té com a finalitat garantir als consumi-
dors l’accés a mecanismes de resolu-
ció alternativa de litigis en matèria de 
consum que siguin d’alta qualitat pel 
fet de ser:

- independents,

- imparcials,

- transparents,

- efectius,

- ràpids

- i justos.

Són nombroses les reclamacions, de-
núncies, queixes i consultes que els 
organismes públics de consum reben 
cada any en relació amb els subminis-
traments bàsics. A tall d’exemple, el 
balanç d’actuacions de l’Agència Cata-
lana del Consum de l’any 201615 recull 
que els serveis d’electricitat, gas i ai-
gua van protagonitzar un 21,6% del to-
tal de consultes i un 19,4% de les recla-
macions. Dels casos resolts per acords 
de mediació, un 23,5% corresponien 
als subministraments bàsics, que tam-
bé van motivar 335 laudes, és a dir, un  
20,2% del total de laudes emesos. Fi-
nalment, aquest balanç també reflec-
teix que 3 de les 9 empreses amb més 
reclamacions a Catalunya es dediquen 
a la prestació de serveis d’electricitat 
i/o gas. A nivell municipal, per exem-
ple, l’any 2016 l’OMIC de Barcelona va 
rebre 5.992 consultes sobre subminis-
traments (un 43% del total de consul-
tes) i 2.129 reclamacions, que repre-
senten un 36,6% del total.16

Per aquests motius, el Síndic se-
gueix ben de prop la implementació 
d’aquesta llei, especialment en relació 
amb els subministraments bàsics i el 
compliment del nou (i breu) termini de 
90 dies que el seu article 20 determi-
na com a durada màxima per als pro-
cediments de resolució alternativa de 
conflictes.

Finalment, un altre aspecte a super-
visar és la garantia d’independència i 

imparcialitat que han de reunir les en-
titats de resolució de conflictes que es 
puguin crear a l’empara de la nova llei, 
dos elements que esdevenen cabdals 
per a assegurar/garantir/fer efectiu el 
dret als subministraments bàsics.

RESUM: Alguns elements a destacar 
per a la garantia real del dret als sub-
ministraments bàsics:

- Els col·lectius especialment prote-
gits estan definits al Codi de consum 
de Catalunya, es poden assimilar en 
ocasions als consumidors vulnera-
bles i mereixen una protecció espe-
cial en les relacions de consum (arti-
cle 111-2 del Llei 22/2010).

- Els serveis bàsics definits pel Codi 
de consum de Catalunya tenen un 
règim especial en les relacions de 
consum, atès que són serveis de 
caràcter essencial i necessaris per a 
la vida quotidiana o que tenen un ús 
generalitzat entre les persones con-
sumidores (article 251-2 de la Llei 
22/2010).

- Les administracions públiques han 
de garantir el dret d’accés als submi-
nistraments bàsics d’aigua potable, 
de gas i d’electricitat a les persones 
i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial  (article 6 de la 
Llei 24/2015).

- Quan l’empresa subministradora 
hagi de fer un tall de subministra-
ment, ha de sol·licitar prèviament un 
informe als serveis socials munici-
pals per a determinar si la persona o 
la unitat familiar es troba en una de 
les situacions de risc d’exclusió resi-
dencial (article 6 de la Llei 24/2015).
- L’empresa subministradora ha d’in-
formar, en qualsevol avís o comuni-
cació que faci referència a la manca 
de pagament del servei, dels drets 
relatius a la pobresa energètica es-
tablerts per la llei, d’acord amb el 
Codi de consum de Catalunya. (arti-
cle 6 de la Llei 24/2015).

- Els consumidors vulnerables 
d’electricitat poden sol·licitar el bo 
social (Reial decret 897/2017).

- “El Govern ha de garantir la forma-
ció contínua i permanent de les per-
sones consumidores, amb l’impuls i 
el foment de la formació permanent 
dels joves i dels adults com a perso-
nes consumidores, amb una atenció 
especial als col·lectius especialment 
protegits i amb necessitats espe-
cífiques” (article 126-18 del Codi de 
consum de Catalunya).

- “Los órganos de cooperación institu-
cional con las comunidades autóno-
mas podrán acordar la realización 
de campañas o actuaciones progra-
madas de control de mercado en re-
lación a servicios de uso o consumo 
común, ordinario y generalizado, y si-
tuaciones especialmente lesivas para 
los derechos de los consumidores y 
usuarios o afecten a colectivos espe-
cialmente vulnerables”(article 43 del 
RDL 1/2007).

- Serà preceptiva l’audiència del 
Consell de Consumidors i Usuaris en 
els casos de “reglamentacions sobre 
béns o serveis d’ús i consum, i con-
dicions generals dels contractes o 
models de contractes regulats o au-
toritzats pels poders públics en ser-
veis d’interès general o prestats als 
consumidors per empreses públi-
ques“ (article 39.2 del RDL 1/2007).

- Els procediments de resolució al-
ternativa de conflictes que afecten 
els subministraments bàsics han de 
tenir una durada màxima de 90 dies 
(article 20 Llei 7/2017).

5. ALGUNS ASPECTES PENDENTS

Ja s’ha exposat com manca en l’or-
denament una formulació positiva, 
expressa i completa del dret de les 
persones als subministraments bà-
sics. També s’han citat les normes que 
avancen en aquest sentit, com la Llei 
24/2015 i les altres que s’han citat, que 
són fites imprescindibles fins que no 
arribi aquest reconeixement ple del 
dret. Tanmateix, aquestes fites, aques-
tes normes i preceptes que s’han es-
mentat, permeten en l’actualitat exigir 
un tractament específic en les relaci-

ons de consum amb les empreses que 
presten serveis bàsics. Aquestes nor-
mes també s’apliquen quan aquestes 
empreses presten els seus serveis a 
persones incloses en algun dels col-
lectius de consumidors vulnerables o 
que gaudeixen d’una protecció espe-
cial.

Es fa difícil resumir en poques línies 
què és el més urgent, sobretot quan es 
tracta de quelcom tant bàsic, essenci-
al, imprescindible en la vida quotidiana 
com és l’aigua, l’electricitat o el gas. En 
l’informe sobre “La pobresa energètica 
a Catalunya” del mes d’octubre de 2013, 
el Síndic va fer 18 propostes, algunes 
de les quals segueixen plenament vi-
gents, com ara les que demanaven un 
bo social per al gas butà, la possibilitat 
d’aplicar el bo social elèctric o el cànon 
social de l’aigua a les persones o famí-
lies vulnerables que viuen de lloguer 
en un habitatge i en què el contracte 
d’aquests subministraments és a nom 
del propietari del pis.

L’informe sobre “El dret als subminis-
traments bàsics (electricitat, aigua, 

gas)”, del mes de desembre de 2014, 
va ampliar a 63 les recomanacions, 
suggeriments, bones pràctiques i 
propostes de millora que el Síndic va 
adreçar a administracions i empre-
ses relacionades amb els subminis-
traments bàsics. Cal dir que també 
mantenen la seva vigència bona part 
d’aquestes propostes, especialment 
la que reclama superar el concep-
te de “client”, “usuari” o “consumidor” 
per avançar cap a la consideració de 
la persona com a titular d’un dret sub-
jectiu als subministraments bàsics a 
un preu assequible i dins d’uns parà-
metres de consum bàsics, essencials 
i no sumptuaris. Aquest és l’element 
essencial que han de tenir present tots 
els operadors, i especialment les em-
preses prestadores dels serveis.

De totes formes, i com que no estan 
incloses en els citats informes ja que 
són posteriors, es poden citar ara com 
a aspectes pendents a destacar la 
necessitat de desplegar reglamentà-
riament la Llei 24/2015 i, conseqüent-
ment, el protocol amb les empreses 
que reguli les relacions amb les admi-

nistracions i que també detalli l’abast 
dels acords perquè estableixin ajuts a 
fons perdut o descomptes molt nota-
bles en el cost dels consums mínims. 
També és urgent millorar la regulació 
del bo social i de l’atenció als consumi-
dors vulnerables establertes pel Reial 
decret 897/2017.

Finalment, cal tenir en compte que el 
29 de gener de 2018 es va presentar 
públicament a Brussel·les l’Observa-
tori Europeu de la Pobresa Energètica 
(EPOV, en les seves sigles en anglès),17 
projecte pilotat per la Universitat de 
Manchester. Des del Síndic, com a 
membre fundador de la Xarxa Europea 
d’Ombudsman de l’Energia NEON, se 
seguiran de ben a prop els treballs i 
conclusions d’aquest observatori eu-
ropeu, per tal d’analitzar i recollir les 
propostes que siguin més adients per 
a atendre la situació de la pobresa 
energètica i els consumidors vulnera-
bles a Catalunya.

ANNEX: EL MAPA DEL DRET AL 
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

15 http://consum.gencat.cat/ecofin_webacc/
AppJava/uploads/Dades2016.pdf

16 http://ajuntament.barcelona.cat/omic/
sites/default/files/arxius/memoria_de_con-
sum_2016_0.pdf

17 https://www.mui.manchester.ac.uk/
research/projects/euro-energy-poverty-
observatory/
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Des de la perspectiva local, el con-
cepte de pobresa energètica s’ha 
d’emmarcar en un context molt més 
ampli en el qual s’han d’incloure varia-
bles com les rendes de les persones 
en situació de vulnerabilitat; la situa-
ció del parc d’habitatges, i el paper 
dels serveis socials com a transmis-
sors d’ajudes i peces encarregades 
de valorar la situació de les persones 
o famílies que estan en risc d’exclusió 
social.

Per tant, la qüestió que ens plantegem 
des de les defensories locals i també 
des del Fòrum de síndics de Catalunya 
(FòrumSD) és si el plantejament de po-
bresa energètica incorpora una pers-
pectiva reduccionista que descuida 
una visió molt més àmplia a l’hora de 
plantejar línies de treball. O, dit en al-
tres paraules, si, en lloc de parlar de 
pobresa energètica, hauríem de refe-
rir-nos a la pobresa en les seves dife-
rents manifestacions.

Vagi per davant que suggerir aquest 
plantejament no invalida l’esforç que 
s’ha fet des de l’àmbit legislatiu per 
garantir l’accés als serveis bàsics. En 
concret, la Llei 24/2015, del Parlament 
de Catalunya, de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energèti-
ca, recorreguda davant el Tribunal 
Constitucional en els apartats relacio-
nats amb l’habitatge.

Per a un defensor dels drets de proxi-
mitat, i el síndic ho és, la llei i el marc 
normatiu local són referents bàsics 
per desenvolupar la seva funció, però 
també ho és l’equitat. Per aquest mo-
tiu, qualsevol plantejament en defensa 
d’un dret fonamental ha de portar im-
plícit el context en el qual aquest dret 
ha de materialitzar-se.

I el context a l’hora de garantir ser-
veis bàsics fonamentals és allò a 
què em referiré. Parteixo, per tant, de 
l’experiència pràctica, del missatge 
que llancen els responsables dels ser-
veis socials i de salut quan se’ls pre-
gunta sobre aquesta qüestió. No es 
tracta d’una anàlisi exhaustiva, però 
crec que il·lustra perfectament les li-
mitacions de la normativa i la realitat 
socioeconòmica en la qual aquesta 
s’ha d’aplicar.

En primer lloc, cal definir amb més ri-
gor i precisió què entenem per  con-

sumidor vulnerable energèticament. 
El Reial decret 897/2017, que estableix 
qui pot acollir-se al bo social elèctric, 
fa una primera aproximació en establir 
tres categories d’acord amb els in-
gressos de la unitat familiar: client vul-
nerable, client vulnerable sever i client 
vulnerable sever en risc d’exclusió 
social. En funció dels seus ingressos, 
se’ls concedeix un descompte, segons 
l’indicador públic de renda d’efectes 
múltiples (IPREM), que per al 2018 es 
fixa en uns ingressos mensuals per 
unitat familiar de 537,84 euros i de 
7.519,59 euros anuals distribuïts en 14 
pagues. I aquí sorgeix la primera dis-
cordança. Podem assumir com a ade-
quades aquestes quantitats per definir 
qui serà susceptible de rebre ajudes 
quan el salari mínim interprofessional 
s’ha establert aquest any en 735,90 
euros mensuals i 10.302,60 euros 
anuals distribuïts en 14 pagues? 

Poso sobre la taula una altra qüestió. 
Des de la perspectiva de la unitat fa-
miliar i la seva relació amb els submi-
nistraments bàsics, és similar el tracte 
que dona la normativa a les llars amb 
famílies nombroses o persones per-
ceptores de pensions mínimes amb 
les integrades per famílies monopa-
rentals o unipersonals? La meva expe-
riència és que no i que encara queda 
camí per recórrer per garantir aquest 
dret fonamental.

Afegeixo una tercera pregunta: podem 
desvincular el concepte de pobresa 
energètica de la baixa qualitat cons-
tructiva dels edificis en els quals es 
concentren les persones objecte de 
protecció? A Catalunya, i també a la 
resta de l’Estat, l’aplicació de norma-
tives tèrmiques per garantir el nivell 
de confortabilitat mínima dels edificis i 
l’eficiència energètica comença a regir 
a partir de la dècada dels vuitanta. Així, 
una gran part dels barris que van sorgir 
a Barcelona i al seu entorn metropolità 
com a conseqüència de la migració i 
del desenvolupisme, en els quals es 
concentra la població amb més risc de 
vulnerabilitat, són els que necessiten 
més energia i els que estan pitjor aï-
llats tèrmicament.

Hi ha un quart factor que, en analit-
zar aquesta problemàtica, no podem 
deixar de banda. Els costos energètics 
de les llars espanyoles han crescut un 
70% en els últims deu anys, molt per 

sobre del poder adquisitiu dels sala-
ris. De mitjana, el cost de l’energia a 
Espanya és un 30% més elevat que a 
la resta d’Europa. A això s’hi suma un 
desajust entre les tarifes i les moda-
litats contractades amb les neces-
sitats reals de la població, fruit d’un 
desconeixement real del sector i 
d’agressives tècniques comercials de 
les distribuïdores.

L’objecte d’aquesta exposició és enu-
merar, des de la perspectiva local, 
millores que ajudin a garantir el dret 
als subministraments bàsics. I fer-ho 
des del coneixement que tenim els 
defensors municipals, agrupats en el 
FòrumSD, com a garants dels drets de 
proximitat o del dret a la ciutat, tal com 
es recull a la Carta europea de salva-
guarda dels drets humans a la ciutat, 
aprovada a Saint-Denis l’any 2000.

Des de la perspectiva d’una institució 
que vetlla pels drets de proximitat, 
el paper de control i seguiment que 
s’atorga a l’Administració local és una 
bona notícia. Que siguin els serveis 
socials els que exerceixin un paper 
determinant en la diagnosi dels ciuta-
dans en situació de vulnerabilitat hau-
ria de permetre una major eficiència 
en la garantia d’un dret fonamental. 
Però abundar en aquesta línia no és 
obstacle perquè assenyalem mancan-
ces que s’han de corregir.

PRIMERA. Cal una major implicació de 
les companyies de subministraments 
bàsics en la salvaguarda d’un dret que 
és essencial en la nostra societat i una 
major responsabilitat social i aportació 
de recursos per assumir l’import de les 
factures que deixen de pagar-se. 

En l’actualitat, la major part d’aquests 
recursos, especialment de les com-
panyies d’energia que és on es 
concentra el nucli efectiu del que 
s’anomena pobresa energètica, els 
sufraguen els ajuntaments, de manera 
que es genera un deute que no se sap 
qui acabarà assumint. Dit d’una altra 
manera, és poc equitatiu sobrecarre-
gar encara més l’Administració local 
en la solució d’un problema que hauria 
de comptar amb un major compromís 
de la Generalitat i de l’Estat, a més de 
les companyies a les quals s’adjudica 
un servei públic.

SEGONA. Mentre no avancem en una 
definició més precisa del que ente-

nem per ciutadans energèticament 
vulnerables o s’estableixi com una ga-
rantia  el mínim energètic vital, és im-
prescindible millorar els mecanismes 
d’informació a la població en situació 
de vulnerabilitat energètica respecte a 
la facturació; els mètodes per millorar 
l’eficiència energètica; les tarifes; les 
possibilitats i els recursos. 

Fins ara, els que assumeixen en gran 
mesura aquesta responsabilitat són 
els ajuntaments, però també ho hau-
rien de fer les companyies subminis-
tradores. El mecanisme de traspassar 
la llista de titulars requerits de paga-
ment als serveis socials del municipi 
perquè identifiquin els ciutadans en 
situació de vulnerabilitat és necessari 
però no suficient. Hi hauria d’haver més 
automatisme en la sol·licitud del bo 
social; per exemple, per a les famílies 
que estan en habitatges de protecció 
social, i transformar els punts d’atenció 
a l’usuari en centres d’informació ener-
gètica, a més de gestors d’altes i bai-
xes.

TERCERA. Cal elaborar un pla d’ajuda a 
la rehabilitació d’edificis, especialment 
dels construïts abans de la dècada 
dels vuitanta. Des de l’àmbit local, 
s’han adoptat mesures en aquest sen-
tit. Per exemple, la ciutat de Cornellà 
va crear fa poc més d’un any l’Oficina 
d’Eficiència Energètica amb l’objectiu 
de dur a terme auditories i proposar 
mesures correctores en edificis con-
siderats poc eficients energèticament, 
com ara millorar el tancament de fi-
nestres o revisar els quadres elèctrics. 

QUARTA. Treballar en xarxa és estric-
tament necessari. En aquest sentit, 
és rellevant la prova pilot que han 
posat en marxa el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona per integrar 
els seus sistemes informàtics i poder 
compartir dades socials i sanitàries, 
especialment de persones majors de 
64 anys i en situació d’alta comple-
xitat social i sanitària. Hi ha voluntat 
d’estendre aquesta experiència a al-
tres municipis. 

Una de les dades que faciliten els 
treballadors sanitaris, especialment 
d’atenció primària, és l’existència 
d’habitatges amb temperatures per 
sota del nivell de confortabilitat (18 
ºC) que estan fora de la definició de 
pobresa energètica. La raó és que els 

seus residents, generalment persones 
grans, consumeixen d’acord amb els 
recursos de què disposen i, per tant, 
mai no apareixeran en una llista de 
morosos energètics.

CINQUENA. Des de la perspectiva del 
FòrumSD, entenem que caldria esta-
blir una plataforma de debat entre les 
parts que poden aportar experiència o 
coadjuvar a l’adopció de decisions en 
tota aquesta problemàtica. 

La recent creació de la Xarxa 
d’Ombudsman de Catalunya, que as-
seu en una mateixa taula el Síndic de 
Greuges de Catalunya, el Fòrum de 
síndics i defensors locals de Catalunya, 
defensors de clients d’empreses de 
serveis i defensors universitaris, pot 
ser una via per a un debat eficient i 
multidisciplinari en la resolució d’una 
problemàtica com la que ens ocupa.
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