
Moció del grup municipal de la Crida per Sabadell al ple per facilitar el

subministrament d’aigua i la instal·lació del corresponent comptador amb caràcter

provisional i excepcional a les persones i unitats familiars en situació de risc

d’exclusió residencial

Segons l’última ‘Enquesta de Condicions de Vida 2021’ d’Idescat, publicada a l’inici de l’estiu, la

pobresa i l’exclusió es mantenen a màxims històrics (26%) i respecte a l’any anterior empitjora el

percentatge de famílies que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada (9,4% el

2020 vs. 15,9% el 2021) i el dels retards en el pagament de les despeses associades a l’habitatge

(12,4% el 2020 vs. 13% el 2021).

Com adverteixen entitats com l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), malgrat totes les

mesures aprovades pel Govern de l’Estat, els preus de l’energia segueixen a uns nivells

inassumibles per a moltes llars i aquestes xifres poden empitjorar de cara a aquesta tardor i hivern.

Les famílies catalanes necessiten com més aviat millor que es resolgui la condonació del deute

corresponent a 2021, la posada en marxa del Fons d’atenció solidària, la instal·lació de comptadors

socials i l’ampliació del conveni a la resta d’empreses subministradores.

D’altra banda, en l’apartat sobre els subministraments bàsics, el Pla Estratègic d’Acció Social (PEAS)

2016-2025 plantejava els següents objectius: Garantir l'aplicació i el desplegament de la Llei

24/2015; Aturar els talls de subministrament garantint-ne el seu ús a la ciutadania; Crear i

promoure la instal·lació de comptadors socials de subministrament municipals per a aquelles

persones compromeses amb un pla de treball.

L’aigua és un dret humà, reconegut a través de la Resolució 64/292, a partir de la qual l’Assemblea

de Nacions Unides va reconèixer explícitament el 28 de juliol del 2010 el Dret Humà a l’Aigua i al

Sanejament, reafirmant que una aigua potable neta i el sanejament són essencials per a la

realització de tots els drets humans.

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona ja hi ha un procediment específic que permet la instal·lació de

comptadors socials en llars en situació d’ocupació sense títol habilitant. El Decret de

Vicepresidència de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2018/184 autoritza a la

companyia competent Aigües de Barcelona, en el marc de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de

mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, a

facilitar el subministrament d’aigua i la instal·lació del corresponent comptador amb caràcter

provisional i excepcional a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial.

Altres municipis fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona també han facilitat la contractació i

instal·lació de comptadors provisionals d’aigua sota el mateix criteri i complint els mateixos
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requisits. Alguns exemples de l’aplicació d’aquest mecanisme de garantia de drets són Mataró,

Blanes, Maçanet de la Selva, Malgrat de Mar, Palafolls, Tàrrega, el Vendrell, entre d’altres.

A més a més, en el ple municipal del 3 de desembre de 2019 es va aprovar amb els vots a favor

dels grups de la Crida per Sabadell i Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels grups del

Partit dels Socialistes de Catalunya, de Junts per Sabadell, de Ciutadans i de la regidora Sra. Morell,

la moció per tal d’eradicar la pobresa energètica i garantir l’accés als consums d’aigua a la ciutat,

que contemplava els següents acords:

PRIMER.- Instar al Govern de la ciutat a que porti al Ple amb urgència la proposta de modificació

del Reglament del Servei Públic de Subministrament d’Aigua (concretament l’article 18), treballada

pels serveis d’habitatge, de sostenibilitat i de serveis socials de l’Ajuntament de Sabadell per tal de

garantir l’accés de les persones en situació de vulnerabilitat als comptadors d’aigua provisionals o

d’emergència social, sigui quina sigui la seva situació habitacional.

SEGON.- Garantir que aquesta modificació s’aprovi i apliqui en els terminis més curts possibles per

tal de començar amb els procediments de sol·licitud per part de les persones que compleixin amb

els requisits del mateix.

A la vista que, malgrat el temps passat, no s’ha modificat el Reglament del Servei Públic de

Subministrament d’Aigua com es va aprovar en el ple del 3 de desembre de 2019, i davant la

persistència de la situació a què els esmentats acords volien fer front, presentem al Ple Municipal

l’adopció dels següents

Per la informació exposada, proposem al Ple municipal els següents acords:

Primer.- Instar al Govern de la ciutat a que porti al Ple abans que acabi el present mandat

2019-2023 la proposta de modificació del Reglament del Servei Públic de Subministrament

d’Aigua (concretament l’article 18), treballada pels serveis d’habitatge, de sostenibilitat i de

serveis socials de l’Ajuntament de Sabadell per tal de garantir l’accés de les persones en

situació de vulnerabilitat als comptadors d’aigua provisionals o d’emergència social, sigui

quina sigui la seva situació habitacional.

Segon.- Garantir que aquesta modificació s’aprovi i apliqui en els terminis més curts

possibles per tal de començar amb els procediments de sol·licitud per part de les persones

que compleixin amb els requisits del mateix.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Nani Valero Moreno

Portaveu del grup municipal de la Crida per Sabadell

Data de la signatura digital
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