
 
 
Vicent Beguer Miquel, portaveu del grup municipal de Compromís per Torrent, 
s'adreça al Ple de la Corporació Local de Torrent per a presentar la següent 
 
MOCIÓ DE MESURES D’ACTUACIÓ CONTRA LA POBRESA 
ENERGÈTICA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Des de Compromís per Torrent creiem que, arran el fenomen de la pobresa 
energètica, gran part de la ciutadania es troba a les portes d’una fractura 
social i ecològica sense precedents que ultra passa de llarg l’aprovació de 
mesures puntuals, assistencials i d’urgència. Cal fer una anàlisi més global 
sobre quines febleses està tenint l’administració pública i el model de gestió 
actual, ja que s’ha fet ben evident que no només no existeix cap mecanisme 
d’alerta, sinó que a més a més, en no garantir el subministrament dels 
serveis bàsics, encara s’agreuja més la vulnerabilitat de la població. 
 
En definitiva el model actual no és garant dels serveis bàsics, i el que encara 
és més preocupant, el propi model ha esdevingut generador de pobresa i 
desigualtat, amb l’agreujant que les pròpies distribuïdores han obtingut 
retribucions multimilionàries que,fins i tot, s’han incrementat quan més cruel 
ha estat la crisi per les famílies. I les administracions, de retruc, n’han estat 
còmplices silencioses. Un model que ha sabotejat de forma constant 
l’economia familiar, ha hipotecat la democràcia amb concessions abusives i 
ha segrestat, en definitiva, la sobirania del Poble Valencià.  
 
Una sobirania que ha d’alliberar-se de més d’un jou i que ha de servir per, 
entre d’altres, decidir quina nova governabilitat, principis rectors i model de 
gestió han de regir els serveis bàsics i públics del Poble Valencià. 
 
La pobresa energètica es pot definir com aquella situació que patix una llar 
incapaç de pagar una quantitat de serveis de l'energia suficient per a la 
satisfacció de les seues necessitats domèstiques quan es veu obligada a 
destinar una part excessiva dels seus ingressos a pagar la factura energètica 
del seu habitatge. 
 
Aquesta pobresa depén fonamentalment de tres components: Els ingressos 
familiars, els costos de l'energia i la qualitat de la vivenda referida a la seua 
eficiència energètica. 
 
Tant L'Enquesta de Pressupostos Familiars —EPF— I l'Enquesta de Condicions 
de Vida —ECV—, expliquen que al voltant del 10% de la població de l'Estat 



Espanyol (uns 4 milions de persones) patix pobresa energètica, i que, a més a 
més, es tracta d'un fenomen in crescendo; així mentres la desocupació i la crisi 
econòmica minven el poder adquisitiu de la ciutadania, els serveis bàsics com 
l'electricitat, el gas o l'aigua, dels quals els seus preus s'han encarit sense treua, 
estan aclaparant cada vegada major proporció del pressupost familiar. 
 
L'Enquesta de Condicions de Vida referida al 2011 ja destacava aleshores que 
es tracta d'un fenomen invisible tant pel seu caràcter domèstic com per la seua 
interrelació amb altres manifestacions de la pobresa i exclusió social. A nivell 
valencià, i malgrat la dificultat de quantificar aquest fenomen ja hi ha estudis 
que reflectixen com la pobresa energètica s'incrementa al nostre País. 
 
L'informe del 2013 De l'Observatori de Vulnerabilitat de Creu Roja ja 
assenyalava que prop del 58% de les persones ateses tenia problemes per a 
mantindre sa casa a una temperatura òptima, un 16% més que al 2011. Un altra 
dada és que una de cada tres persones ateses per Creu Roja no pot pagar els 
subministraments bàsics, com l'aigua, la llum o el gas. 
 
La UE també compartix aquest diagnòstic i ja en les Directives 2009/72/CE i 
2009/73/CE del mercat interior d'electricitat i gas, respectivament, plantegen 
exigències que obliguen als Estats Membres a adoptar mesures per a abordar 
el fenomen de la pobresa energètica. Unes mesures legals que ni el Govern 
Espanyol ni el Valencià encara no han pres. 
 
La pobresa energètica té un impacte profund en la vida de les persones i pot 
influenciar en la seua esperança de vida i en l'agreujament de malalties 
cròniques. S'estima que la pobresa energètica pot ser  responsable de més de  
2.300  morts prematures anuals  enfront de les 1.480 provocades per accidents 
de trànsit. Les conseqüències de la pobresa energètica són múltiples: la falta de 
calefacció afecta la higiene, la salut (dilema «calfar-se o menjar», afeccions 
respiratòries, etc.) i, sovint, genera sobre mortalitat i sobreendeutament, així 
com aïllament social i geogràfic. 
 
El dictamen del Comité Econòmic i Social Europeu de 2011 ja advertia sobre 
«La Pobresa Energètica en el context de la liberalització de la crisi econòmica» 
assenyalant que aquesta pobresa és una nova prioritat social que necessita 
suport a tots els nivells, i proposava que la pobresa energètica es tinguera en 
compte a l'hora d'elaborar qualsevol política energètica, res d'allò s'ha fet referit 
novament tant a l'Estat Espanyol com al Govern Autonòm Valencià. 
 
En un posterior dictamen de 2013 «Per una acció europea coordinada per a 
previndre i combatre la pobresa energètica», el mateix Comité Econòmic i 
Social Europeu,  va manifestar que l'energia és un bé comú essencial, a causa 
del seu paper indispensable en totes les activitats quotidianes, que permet a 
cada ciutadà tindre una vida digna, mentres que no tindre accés a ella provoca 
drames. Afig que la pobresa energètica mata físíca i socialment. 
 



L'Estat espanyol és el membre de la Unió Europea dels 27 amb els preus de 
l'electricitat més cars, després de Malta i Xipre, que per ser illes reben i tenen 
un subministrament totalment exterior i alié. Segons dades de Creu Roja de 
2012, en dos anys el gas s'ha incrementat el 22%, la llum el 34%, l'aigua el 
8,5% i la bombona de butà el 23%. Segons Eurostat, des del 2001 al 2012, la 
factura d'electricitat a Espanya costa de mitjana un 105,1% més. Entre 2007 i 
2012, un 49% més. Si es compta des de 2006 fins als últims increments, en el 
cas del xicotet consumidor la pujada és del 88%, la qual cosa, unida a la crisi 
econòmica, agreuja la dificultat d'afrontar la factura energètica de les persones 
més vulnerables, fent créixer amb força la pobresa energètica i els talls de 
subministrament. 
 
Les companyies elèctriques no oferixen dades per a quantificar el nombre de 
clients que no paguen i, per tant, es veuen afectats per talls de 
subministrament. La veritat, no obstant, és que als serveis socials arriben cada 
vegada més casos d'aquest tipus. Així, mentres els ajuntaments i les entitats 
socials doten diferents ajudes referides al pagament de factures de gas, llum i 
aigua, les grans companyies de subministrament continuen obtenint beneficis 
milionaris, que arriben a ser del 6,78% enfront del 2,62% de les europees, i 
ordenand talls de subministrament per deutes irrisoris. 
 
Els Governs valencià i espanyol no tenen una política específica dirigida a 
previndre el fenomen de la pobresa energètica que patixen cada vegada més 
famílies i llars per a garantir uns consums mínims vitals a totes les famílies en 
funció del nombre de membres i de períodes estacionals. Així les 
Administracions Públiques haurien de tindre en compte les condicions de la 
vivenda i el nivell d'ingressos familiars i la situació familiar/laboral per a abordar 
el problema, així com també caldria valorar la possibilitat d'establir un bo social 
per al gas butà, com ja fan altres països. 
 
El Reial Decret Llei 13/2012, de 30 de març, pel que es traslladen directives en 
matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions 
electròniques, i pel que s'adopten mesures per a la correcció de les desviacions 
per desajustos entre els costos i ingressos dels sectors elèctric i gasista, fa 
referència en el seu redactat a la pobresa energètica, anuncia l'establiment de 
mesures de protecció per al consumidor vulnerable i revertix transitòriament al 
bo social elèctric regulat en el Reial Decret Llei 6/2009, de 30 d'abril, pel que 
s'adopten determinades mesures en el sector energètic i s'aprova el bo social. 
 
No obstant, la reforma del mercat energètic mampresa pel Govern fins ara 
tampoc establix cap solució al fenomen de pobresa energètica i el dèficit tarifari 
amenaça d'incrementar encara més la factura. Els preus apugen a causa de la 
falta d'una autèntica reforma elèctrica, i la conseqüència d'això està recaient 
sobre els consumidors i les renovables, sense un diagnòstic previ. 
 
A més, els canvis reguladors del sector elèctric, especialment els més recents, 
suposaran un encariment dels costos que afecten fonamentalment els 



consumidors amb la revisió automàtica dels peatges. El canvi del sistema de 
facturació que augmenta els costos fixos de la factura suposa una penalització 
afegida als que menys consumixen, ja siga per menor renda o per ser eficient, 
empitjorant el problema de la pobresa energètica i augmentant l'exclusió. 
 
Hi ha experiències a nivell europeu on a més d'ajudes puntuals a col·lectius 
vulnerables per al pagament de factures o dirigides a l'estalvi i eficiència 
energètica, asseguren el subministrament en moments crítics. Es tracta 
d'impedir la desconnexió durant els mesos de més fred o a consumidors 
vulnerables, és a dir aquelles persones que per raons d'edat, salut, discapacitat 
o inseguretat financera greu no estan en condicions de garantir el seu benestar 
personal i el de la resta de membres de la seua família. 
 
Por tot allò exposat el Grup Municipal de Compromís per Torrent, 
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT 
L'ADOPCIÓ DELS SEGÜENT ACORDS: 
 
  
1) EXIGIR als Governs Espanyol i Valencià, que treballen i actuen de manera 
conjunta per tal d'aprovar paquets de mesures per a previndre la pobresa 
energètica, que regule el sistema de subministraments bàsics de la llar i incloga 
mecanismes que primen l'estalvi i penalitzen el consum ineficient, garantint que 
les tarifes no siguen objecte de mercat, establint preus socials i elements de 
fiscalitat energètica favorables per a les famílies amb baixos ingressos 
econòmics. 
 
Igualment, en la regulació, s'establiran mesures perquè totes les llars puguen 
mantindre unes condicions adequades de temperatura com disposar d'altres 
serveis energètics essencials a un preu just. Es creara el bo social per a 
aquelles llars de poder adquisitiu reduït o en risc d'exclusió social, establint-se 
una treva hivernal i impedint el tall de subministrament a aquestes famílies. 
 
 2) No obstant el punt anterior, l'Ajuntament de Torrent elaborarà un Pla 
Municipal de Xoc contra la Pobresa Energètica, amb l'objectiu de garantir el dret 
de la ciutadania als subministraments bàsics de la llar que permeta identificar, 
previndre i corregir les situacions detectades. Aquest Pla de Xoc s'elaborarà en 
un termini no superior als 3 mesos, des de la data d'aprovació de la present 
moció. 
 
3) Amb caràcter transitori i mentres no estiga aprovat i en vigor l'esmentat Pla 
Municipal contra la Pobresa Energètica es reservarà un percentatge no inferior 
al 10% de la partida pressupostària del programa 2310 Serveis Socials 
Generals, referida al programa econòmic 48016 Transferències d'Emergència 
Social, una vegada haja entrat en vigor el pressupost de 2015, per tal 
d'assegurar que no es produiran talls en el subministrament elèctric a aquelles 
unitats familiars sense ingressos o que no arriben al salari mínim 
interprofessional vigent, a la data de la presentació d'aquesta moció. Aquests 



ingressos, per salari mínim, seran incrementats en 50 euros per cada membre 
de la unitat familiar a la qual estiguen adreçades les potencials ajudes. En 
qualsevol cas els serveis socials locals establiran les prevalències de les ajudes 
en funció de la renda familiar, tenint en compte que per al comput dels membres 
només es computaran aquelles persones empadronades al terme municipal de 
Torrent. 
 
4) Instar el Govern Estatal a modificar la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l'Impost sobre el Valor Afegit establint un IVA reduït per al preu de gas i 
l'electricitat a nivell domèstic.  
 
5) Donar trasllat d'aquesta moció als següents Organismés públics:  
 
-      Presidència del Govern d'Espanya. 
 
-      Presidència de la Generalitat Valenciana. 
 
-  Grups amb representació parlamentària al Congrés de Diputats i les                           

Corts Valencianes. 
 
-      Federació de Municipis i Províncies Valencians (FVMP).  
 
-      Associacions de Veïns i Consumidors de Torrent. 
 

  
 

Torrent, a 8 de gener del 2015 
 
 
 
 
 
 

SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE LA CORPORACIÓ LOCAL DE TORRENT 
 
  
 


