EL TSJC ANUL·LA LA SANCIÓ A GAS NATURAL

La Taula del Tercer Sector qualifica
d’inadmissible la sentència del TSJC i
critica que deslegitimi la Llei de la
Pobresa Energètica
● Recorda que la llei és molt clara i inequívoca i que obligava a
Gas Natural a no tallar el subministrament a la Rosa, la dona
de 81 anys que va morir l’any 2016 a Reus per l’incendi causat
per una espelma.
● Considera que la sentència és un pas enrere per als avenços
significatius que s’han fet per lluitar contra la pobresa
energètica: “Es demostra que el poder econòmic passa per
davant de la garantia dels drets de la ciutadania”.
● Insta Gas Natural a sumar-se a l’acord per la pobresa
energètica que Endesa va signar recentment.
Barcelona, 20 d’abril de 2021.- En relació amb la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la multa a Gas Natural per
la mort de la Rosa, una dona de 81 anys de Reus a qui la companyia
havia tallat la llum i que va morir l’any 2016 per l’incendi causat per una
espelma, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya -que aglutina i
representa més de 3.000 entitats socials catalanes- qualifica aquest
dictamen d’inadmissible i el critica durament perquè considera
que deslegitima la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, una llei clau
a l’hora de protegir el dret a l’energia de les persones en situació de
vulnerabilitat a Catalunya.
Per a la Taula del Tercer Sector, la sentència suposa un pas enrere en
els avenços significatius que s’han fet en els últims anys per
lluitar contra la pobresa energètica i demostra que el poder econòmic

passa per davant de la garantia dels drets de la ciutadania, uns drets que
són essencials i irrenunciables per tenir una vida digna.
La Taula del Tercer Sector manifesta que no està d’acord amb la
sentència del TSJC i recorda que la llei és molt clara i inequívoca i que
Gas Natural no podia tallar-li el subministrament, com està recollit a
l’Article 6 (art. 6 L 24/2015, de 29 de juliol):
2. S'ha d'establir, com a principi de precaució, un protocol obligat de
comunicació als serveis socials i d’intervenció d’aquests serveis
prèviament a 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.
4. Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per l'apartat 2,
quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha
de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per a
determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les
situacions de risc d'exclusió residencial determinades per l'article 5.10. En
cas que es compleixin aquests requisits s'han de garantir els
subministraments bàsics d'acord amb el que estableix l'apartat 1 i s'han
d'aplicar els ajuts necessaris establerts per l'apartat 3 per tal de no
generar un deute a la persona o la unitat familiar.
D’altra banda, la Taula del Tercer Sector insta Gas Natural a sumar-se
a l’acord per la pobresa energètica que Endesa va signar el passat
29 de març, un pacte que la regula i que condona el deute energètic a
35.000 famílies en situació de vulnerabilitat. “La protecció total dels drets
energètics de la ciutadania només s’aconseguirà quan les empreses
energètiques, totes i cadascuna d’aquestes, hagin signat aquest acord”.
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