
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/945/2021, de 3 d'abril, per la qual es fa públic l'Acord entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la
companyia subministradora Endesa relatiu a combatre la pobresa energètica.

En data 29 de març de 2021 es va subscriure l'Acord entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
el Departament d'Empresa i Coneixement i la companyia subministradora Endesa relatiu a combatre la pobresa
energètica.

D'acord amb els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a l'Acord entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d'Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la companyia subministradora Endesa relatiu a combatre la
pobresa energètica, que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 3 d'abril de 2021

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex

Acord entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d'Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya i la companyia subministradora Endesa relatiu a combatre la pobresa energètica

Barcelona, 29 de març de 2021

Reunits

D'una part, l'Hble. Sr. Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, nomenat pel
Decret 3/2018, de 29 de maig, assistit en aquest acte per la senyora Marta Cassany Virgili, secretària d'Afers
Socials i Famílies, nomenada pel Decret 138/2020, de 17 de novembre.

D'una altra part, l'Hble. Sr. Ramon Tremosa i Balcells, conseller d'Empresa i Coneixement, nomenat pel Decret
84/2020, de 3 de setembre, assistit en aquest acte pel senyor Joaquim Ferrer Tamayo, secretari d'Empresa i
Competitivitat, nomenat pel Decret 83/2018, de 7 de juny.

I d'una altra part, el senyor José Casas Marin, en qualitat de representant legal de l'empresa subministradora
Endesa Energía, SAU, i Energía XXI Comercializadora de Referencia, SLU (en endavant, es referirà a ambdues
societats com a Endesa).
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Les parts es reconeixen, en la representació que actuen, la capacitat legal necessària per comparèixer en
representació dels organismes i entitats que representen i per atorgar aquest Acord i

Exposen

   1. L'article 137 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència
exclusiva en matèria d'habitatge, l'article 123 del mateix text legal atribueix a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria de consum, i també li atribueix, per mitjà de l'article 166 de l'Estatut, la competència
exclusiva en matèria de serveis socials, que inclou, en tot cas, la regulació i l'ordenació de l'activitat de serveis
socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o complementàries
d'altres sistemes de previsió pública, així com la regulació i l'aprovació dels plans i els programes específics
dirigits a persones i col·lectius en situació de pobresa o de necessitat social.

   2. La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i
la pobresa energètica, estableix en el seu article 6.1 que 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
risc d'exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.

En aquest sentit, el mateix text legal recull, com un dels seus principis, la possibilitat que les administracions
públiques estableixin els acords o convenis necessaris amb les companyies subministradores d'aigua potable,
de gas i d'electricitat per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats en risc d'exclusió
residencial o que els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.

Tot el descrit en el paràgraf anterior es concreta en el fet que 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 evitar els talls de subministrament, en els casos d'impagament per manca de recursos
econòmics de les famílies afectades.

Per tal que s'apliqui aquest principi de precaució, quan l'empresa subministradora hagi de fer un tall de
subministrament ha de sol·licitar, prèviament, un informe als serveis socials municipals per determinar si la
persona o la unitat familiar es troben en situació de risc d'exclusió residencial i, en el supòsit que es compleixi,
s'han de garantir els subministraments bàsics i s'han d'aplicar els ajuts necessaris per tal de no generar un
deute a la persona o unitat familiar.

   3. Atesa la situació de vulnerabilitat energètica de diverses famílies, la Generalitat de Catalunya i la
companyia Endesa es comprometen a vehicular els ajuts necessaris per cancel·lar les factures pendents durant
el període que estableix aquest Acord.

Acorden

Primer. Endesa manifesta, d'acord amb els informes emesos pels serveis socials municipals corresponents, que
el deute contret correspon a persones i famílies en situació de risc d'exclusió residencial, tal com regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica.

Segon. L'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la informació i documentació facilitada per Endesa,
que fa referència al punt primer, verificarà i comprovarà la vigència del deute i que, efectivament, les persones
i famílies es troben en situació de risc d'exclusió residencial, d'acord amb la Llei 24/2015, del 29 de juliol, i per
tant són susceptibles d'acollir-se a les condicions recollides en aquest Acord.

Tercer. La signatura del present Acord, i d'acord amb la verificació dels expedients per part de la Generalitat,
comportarà la cancel·lació total del deute acumulat a 31 de desembre de 2020 contret per les persones i
famílies en situació de risc d'exclusió residencial, que els serà comunicat per totes les parts mitjançant un
document pactat.
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Quart. Contrastada la informació, i un cop s'hagi determinat la seva quantia i ajornament mitjançant
l'aprovació de l'addenda econòmica a la qual es fa referència en l'acord sisè, Endesa assumirà íntegrament el
deute contret per aquestes persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial, des de l'inici de
l'entrada en vigor de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, (6 d'agost de 2015) fins al 31 de desembre de 2018.

Cinquè. En relació amb el bienni 2019-2020, les parts signants d'aquest Acord es comprometen a assumir de
manera equitativa el deute contret per les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial;
concretament, el deute serà assumit per meitats, 50% la companyia Endesa i l'altre 50% l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.

Sisè. Els pagaments de la Generalitat de Catalunya es realitzaran en terceres parts en data 30 de setembre de
2021, 30 de juny de 2022 i 30 de juny de 2023. Qualsevol ajust que es derivi de les verificacions i
comprovacions que es realitzin per la Generalitat, conforme al punt segon del present Acord, seran ajustades
en el tercer pagament corresponent a l'any 2023.

La Generalitat de Catalunya es compromet a verificar les dades facilitades per Endesa com a molt tard el 31 de
maig de 2021, amb la finalitat d'elaborar una addenda econòmica que reculli els imports corresponents a
cadascuna de les anualitats anteriorment esmentades. Si de l'addenda econòmica resultés una modificació de
les quantitats derivades de la informació i documentació facilitada per Endesa superior al 5% del total, aquesta
addenda haurà de ser ratificada per Endesa per a l'eficàcia del present Acord.

Tanmateix, aquest ajornament en els pagaments no condicionarà el fet que es cancel·li el deute acumulat per
les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial, des de l'inici de l'entrada en vigor de la
Llei 24/2015, del 29 de juliol, (6 d'agost de 2015) fins al 31 de desembre de 2020, i aquesta cancel·lació tindrà
lloc a partir del moment en què s'aprovi i en el seu cas ratifiqui l'addenda econòmica referida en el paràgraf
anterior.

Setè. La signatura del present Acord compromet a rubricar els convenis reguladors que tindran vigència des de
la data de la seva signatura, relatius a la concertació de mesures de suport a unitats familiars en situació de
pobresa energètica que recull la Llei 24/2015, del 29 de juliol, entre l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i la companyia Endesa.

El present Acord té una vigència de tres anys des de la seva signatura, que es pot prorrogar per un altre any
addicional, per mutu acord d'Endesa i la Generalitat de Catalunya.

Vuitè. Les parts han de constituir una comissió paritària de seguiment i control del conveni i d'avaluació de les
actuacions dutes a terme. Aquesta comissió es reunirà periòdicament, com a mínim semestralment, i estarà
formada per dos representants de cadascuna de les parts: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
Departament d'Empresa i Coneixement i Endesa, i els mecanismes de seguiment i control es pactaran entre les
parts signants a la primera reunió de la comissió de seguiment.

Novè. Les parts intentaran resoldre de bona fe i mutu acord les discrepàncies que poguessin sorgir en la
interpretació i execució del present conveni, que podran ser tractades en el si de la comissió de seguiment,
sens perjudici de la vigència de les vies administratives i posterior contenciós-administrativa.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Acord, per triplicat, al lloc i la data expressats en
l'encapçalament.

Hble. Sr. Chakir El Homrani i Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Hble. Sr. Ramon Tremosa i Balcells

Conseller d'Empresa i Coneixement

Sr. José Casas Marin

Representant legal d'Endesa

(21.096.051)
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