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La llei especifica que per fer un tall en el subministrament de llum, aigua o gas s’ha
de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals.

L’Ajuntament recorda a les companyies que no poden tallar
l’aigua, la llum i el gas a persones en risc d’exclusió residencial

Dijous 11 de febrer de 2016

L’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, ha enviat avui una carta a totes
les companyies subministradores de llum, gas i aigua que donen servei al municipi
instant-les a complir la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

La missiva recorda a les empreses que, segons aquesta nova normativa aprovada per
la Generalitat el juliol de l’any passat, han de garantir el subministrament a les
persones i unitats familiars que es trobin en situació de risc d’exclusió residencial.

La llei especifica que per fer un tall en el subministrament de llum, aigua o gas s’ha
de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals. Aquests han de
determinar si hi ha o no risc d’exclusió.

En cas que les companyies no compleixin amb l’obligació d’informar l’Ajuntament
es reservarà la possibilitat d’adoptar les mesures legals oportunes.

Segons l’alcalde, Ignasi Giménez, “ens hem vist amb la necessitat d’enviar
aquesta carta ja que la resposta de les companyies a l’aplicació d’aquesta llei
està sent molt desigual”.  I afegeix: “Ja no es tracta d’un tema de
responsabilitat social corporativa de les empreses, sinó del fet que han de
complir amb l’aplicació d’una llei en la seva totalitat”.

El consistori està estudiant l’aplicació de diverses mesures que permetin garantir
l’adequada aplicació de la Llei 24/2015 pel que fa a les situacions d’exclusió
residencial i pobresa energètica.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

