
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 21 DE

GENER  DEL  2019  PER  A  LA  PREVENCIÓ  D'ACCIDENTS  I  INCENDIS  ALS

HABITATGES DE REUS CONNECTATS IL·LEGALMENT A LA XARXA ELÈCTRICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 5 de gener es va produir un incendi en un edifici de Badalona que va causar la

mort a tres persones i va deixar una trentena de ferits. La investigació duta a terme pels

Mossos d'Esquadra ha determinat que la causa de l'incendi va ser una sobrecàrrega a la

instal·lació elèctrica de la primera planta de l'edifici deguda a un sobreconsum d'un dels

pisos, que estava  ocupat il·legalment per sis persones que havien punxat la llum i que

havien manipulat elements de protecció i control de potència.

Sense anar més lluny, tal com recentment ha denunciat l'Associació de Veïns Primer de

Maig, el barri de Mas Pellicer de Reus ha patit en els darrers dos mesos tres incendis

provocats  per  connexions  il·legals  a  la  xarxa  elèctrica  (dos  a  pisos  i  un  altre  a  una

habitació de comptadors elèctrics), que es van detectar ràpidament per part dels veïns

perquè es van produir de dia i van generar molt fum. Tot i així, al barri tenen por que es

produeixin nous incendis i que siguin en hores nocturnes, quan encara poden ocasionar

molts més danys materials i personals.

Davant de successos com aquests, és necessari que els ajuntaments adoptin totes les

mesures que estiguin a les seves mans per prevenir possibles nous accidents i/o incendis

provocats  com a conseqüència  de les  connexions il·legals  a  la  xarxa  elèctrica  i  d'un

sobreconsum d'electricitat.

Tots els Grups Municipals d'aquest Plenari som conscients que a la nostra ciutat existeix

un número important d'habitatges ocupats il·legalment, i una bona part d'ells es connecten

de forma il·legal a la corrent elèctrica, generant un greu perill per als veïns. Per evitar que

Reus visqui un episodi tan tràgic com el de Badalona, l'Ajuntament hauria d'inspeccionar

de  forma  externa  els  habitatges  ocupats  de  forma  il·legal  per  comprovar  si  estan

connectats fraudulentament al subministrament elèctric i, si és així, adoptar les mesures

oportunes per controlar aquesta situació.



Des de Ciutadans, som conscients que sovint les ocupacions il·legals es produeixen per

necessitat i per situacions personals i familiars dramàtiques. Però no podem obviar el greu

perill que suposen les connexions il·legals no només per a aquestes famílies, sinó per a

tots els habitants de l'edifici, ja que la majoria de vegades les fan persones que no tenen

el més mínim coneixement tècnic sobre electricitat, desembocant en accidents de greus

conseqüències com el de Badalona. 

De la mateixa manera, també poden donar-se casos d'habitatges els inquilins dels quals

disposin d'un contracte de lloguer en regla, o que fins i tot siguin propietaris de l'immoble,

però que no puguin assumir els costos de la factura elèctrica i es connectin a la xarxa de

forma fraudulenta. Tant en els casos d'ocupació il·legal per extrema necessitat com en els

d'ocupació d'habitatges conforme a la llei, els ciutadans han de saber que disposen dels

Serveis Socials municipals, que poden ajudar-los a millorar la seva situació (ajuts a la

pobresa energètica, habitatges socials, etc.).

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents

 

ACORDS:

Primer.  Instar  les  companyies  subministradores d’energia  elèctrica  a  que  elaborin  un

mapa  que detecti els consums excessius d'electricitat ocasionats per un ús irregular i/o

il·legal de la xarxa.

Segon. Que l'Ajuntament de Reus elabori un Protocol per detectar les connexions il·legals

a la xarxa elèctrica en col·laboració amb les entitats veïnals que ho sol·licitin.  Aquest

Protocol s’elaborarà a partir de l’experiència pilot que es posarà en marxa en una zona de

la ciutat per a després estendre-les a la resta. El Protocol ha d’incloure com i a qui s’ha de

derivar perquè es puguin prendre les accions pertinents per evitar accidents.

Tercer. Que, si durant l'aplicació d'aquest protocol s'identifica famílies que es troben en

situació de pobresa energètica, aquests casos es derivin de forma immediata als Serveis

Socials de l'Ajuntament perquè, un cop analitzats individualment i en profunditat, s'adoptin

les mesures oportunes per a cada cas.

Quart. Instar el  Govern de la Generalitat  de Catalunya a posar en marxa l'organisme

interdepertamental que permeti el correcte desenvolupament la Llei 24/2015 de mesures

urgents  per  afrontar  l'emergència  en  l'àmbit  de  l'habitatge  i  la  pobresa  energètica,  i

resoldre les situacions que sorgeixin per eradicar la pobresa energètica.



Cinquè. Instar  el  Govern de l’Estat  a  posar  en marxa l'organisme interministerial  que

permeti el correcte desenvolupament del Reial Decret 15/2018 de mesures urgents per a

la  transició  energètica  i  la  protecció  dels  consumidors,  i  resoldre  les  situacions  que

sorgeixin per eradicar la pobresa energètica.

Sisè. Instar  les  empreses  subministradores  i  comercialitzadores  d’energia  elèctrica  a

adherir-se al conveni per les administracions catalanes de data de 19 de gener de 2017.

 Reus, 21 de gener del 2019

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portaveu G. M. Ciutadans


