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Llei 24/2015 Article 6 
 
1. Les administracions 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, d'acord amb 
l'article 5.10, mentre duri aquesta situació. En el cas del gas, el dret d’accés únicament es garanteix si l’edifici 
afectat disposa d’aquest tipus de subministrament. 
 
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. 
 
3. Les administracions públiques han d’establir els acords o convenis 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 els apliquin descomptes molt notables en 
el cost dels consums mínims. 
 
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. 
 
5. L’empresa subministradora ha d’informar, en qualsevol avís o comunicació que faci referència a la manca de 
pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa energètica establerts per aquesta llei, d'acord amb el que 

                 
 



La ILP va ser impulsada pels moviments socials i va comptar amb 
150.000 signatures 



El projecte ha estat impulsat per l’Ajuntament amb el suport d’Ecoserveis 



Punt d’assessorament energètic 
 Donar suport a les persones en situació de vulnerabilitat 

 Ajudar a la ciutadania a reduir el consum energètic 

 Ajudar a la ciutadania a defensar els seus drets com a consumidors 

 Contribuir a garantir l’accés als subministraments bàsics 

 

Aplicació de la llei 24/2015 
 Emetre informes de vulnerabilitat 

 Mediar amb les empreses subministradores 

 



www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 

Espai reservat per a lgotips (eliminar aquest text) 
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