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La Generalitat ha multat una 
dotzena de companyies elèctri-
ques per tallar el subministra-
ment a llars pobres contravenint 
la legislació catalana que impe-
deix deixar sense llum aquest 
col·lectiu des de fa sis anys. Se-
gons les dades facilitades per 
l’Agència Catalana de Consum, 
d’un total de 162 sancions, de 
moment les empreses només 
n’han abonat el 12%.  

Fa tot just una setmana es va 
fer pública la sentència del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalu-
nya (TSJC) que deixa en res la 
multa de mig milió d’euros que la 
Generalitat havia imposat Natur-
gy per tallar la llum a una octoge-
nària a Reus. L’àvia, en conflictes 
econòmics i que feia un mes que 
estava sense electricitat perquè 
no podia pagar-la, va morir calci-
nada al cremar la seva vivenda, 
incendi que pel que sembla va te-
nir el seu origen en una espelma. 
La resposta del tribunal va indig-
nar a moviments socials i entitats. 
Però no es tracta d’un cas excep-
cional. Més del 80% de les multes 
a les elèctriques contra la pobresa 

energètica no s’abonen.  
Des de juliol de 2015, quan es 

va aprovar la llei catalana que 
impedeix els talls de llum, fins a 
l’1 de maig de 2021, la Generalitat 
ha rebut 338 denúncies per talls 
indeguts a llars pobres. El 95% 
de les advertències es van notifi-
car entre el 2016 i el 2018. A par-
tir d’aquestes alarmes, l’Agència 
Catalana del Consum ha iniciat 
181 expedients i ha imposat 162 
sancions que en la majoria dels 
casos no superen els 10.000 eu-
ros. Només en set casos les em-
preses han pagat les multes, 
mentre que la resta (el 96%) les 
han recorregut.  

Només 429.000 euros 

Els recursos són la via que permet 
que les subministradores gua-
nyin la majoria de plets. Els jutges 
han donat suport a la Generalitat 
en 13 de les 155 sancions recorre-
gudes. En 90 casos, les elèctri-
ques hi han sortit guanyant, i 
només en un, el de la dona morta 
de Reus, el Govern s’ha dirigit a 
instàncies superiors. «Només 
hem pogut recórrer les sancions 
que superen els 30.000 euros i la 
majoria són de 10.001 euros», 
al·leguen fonts de la Conselleria 
d’Empresa. Dels més de dos mili-

ons imposats com a sanció per 
tallar la llum als pobres, el Go-
vern ha recuperat 429.000 euros.  

«El lamentable és que el poder 
judicial es posi de costat de les 
elèctriques i no a favor de la 
gent», es queixa María Cam-
puzano, portaveu de l’Aliança 

Contra la Pobresa Energètica. 
«Lamentablement no ens sor-
prèn que les elèctriques no hagin 
pagat encara les multes per tallar 
la llum als més vulnerables, fa 
anys que posen pals a les rodes 
perquè l’electricitat sigui un dret 
social», afegeix.  

Endesa és la companyia que 
acumula més sancions (109). 
Fonts de la companyia recorden 
que tenen més de 23.000 clients 
vulnerables, és a dir, que els er-
rors de comunicació amb els ser-
veis socials afecten menys de 
l’1%. «Paguem totes les multes, 
però després les recorrem. Volem 
deixar molt clar que el recurs jurí-
dic no té cap efecte en les famílies 
afectades», expliquen des de la 
companyia. Aquesta elèctrica ha 
guanyat més del 80% dels pro-
cessos judicials perquè la llei ca-
talana no té un reglament propi.  

En qualsevol cas, expliquen des 
d’Endesa, «ara la intenció de l’em-
presa és acabar amb la condonació 
del deute i concretar els mecanis-
mes perquè cap família es trobi en 

aquesta situació». Aquesta compa-
nyia és l’única que ha firmat el 
conveni català per condonar el 
deute elèctric de les llars pobres a 
més d’establir un comptador soci-
al de la llum per a aquelles famílies 
que ocupen vivendes per necessitat 
econòmica. Naturgy, amb 42 san-
cions interposades, de moment no 
ha seguit els passos d’Endesa.  

Les dades del Govern demos-
tren que, a mesura que han anat 
passant els anys, les elèctriques 
han anat acatant la normativa, 
amb la qual cosa s’ha reduït el 
nombre de sancions. «La pressió 
social, sobretot arran del dramà-
tic cas de Reus, els ha obligat a 
acatar la llei autonòmica», expli-
ca Campuzano. No obstant, l’ac-
tivista també assenyala que en-
cara hi ha moltes famílies que no 
saben que poden denunciar els 
talls de llum indeguts. 

Les elèctriques eviten 
el 80% de les multes 
per talls a vulnerables

Des de mitjans del 2015, la Generalitat ha imposat 
162 sancions a les companyies per vulnerar la llei 
catalana, però la majoria han apel·lat i guanyat.
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Protesta contra els talls després de la mort d’una àvia a Reus, el 2016.
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Els jutges només 
han donat suport 
a l’Administració 
catalana en 13 dels 
155 recursos

Els Mossos d’Esquadra tornen a 
alertar de l’estafa del fals militar o 
fals enamorat a través de les xar-
xes, després de rebre una nova de-
núncia a Lleida aquest cap de set-

mana. La policia recomana que, 
davant la mínima sospita, es reco-
pili tota la informació del perfil de 
l’usuari i es cursi una denúncia a la 
comissaria. A més, reitera que mai 
s’han de fer pagaments ni trans-
ferències a desconeguts. 

Fa uns mesos, la dona estafada va 
rebre una sol·licitud d’amistat a Fa-

cebook d’un presumpte general de 
l’Exèrcit dels EUA, amb nacionalitat 
espanyola, en missió humanitària a 
l’Afganistan. Després del primer 
contacte, van continuar per altres 
aplicacions de missatgeria. Mai van 
parlar per telèfon, però la relació va 
anar a més i ell li va plantejar el seu 
desig de deixar-ho tot per ella. 

L’estafador li va explicar que no-
més pagant una indemnització po-
dia donar-se de baixa de l’Exèrcit 
anticipadament. Segons va dir, tenia 
diners estalviats en una caixa de se-
guretat d’un aeroport d’Alemanya, 
però només podia disposar-ne si els 
recollia presencialment. Així que va 
demanar a la dona que pagués ella la 
indemnització, per transferència i a 
un suposat compte de l’ONU, que 
després ell l’hi tornaria. 

Al març, la dona va fer un primer 
pagament de 1.500 euros per uns 
suposats tràmits. Després en va 
anar fent d’altres, la majoria de 
15.000 euros i un de 50.000 euros, 
fins a pagar 118.000 euros en total. A 
finals d’abril, ja amb sospites, es va 
descarregar la foto del perfil del 
presumpte militar i va comprovar 
que s’utilitzava en diversos perfils. 
Havia sigut víctima d’una estafa. Cartell informatiu dels Mossos.

Mossos d’Esquadra

Un fals militar dels EUA enamora 
una lleidatana i li estafa 118.000 €

Els Mossos d’Esquadra alerten de la tornada d’aquesta estafa a través 
de les xarxes socials i recomanen denunciar a la més mínima sospita.
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