Ni set, ni fred, ni foscor

Sol·licitud d’accés al subministrament bàsic

_____________________________________________________, amb DNI número
______________________________

i domicili

a

efectes

de notificacions a

____________________,__________________________________________________,
compareix davant aquesta companyia i

EXPOSA

PRIMER.- Que com a conseqüència de la crisis econòmica iniciada fa una dècada, la
població en situació més vulnerable ha vist afectats directament els seus drets mes
fonamentals com son el dret a l’habitatge i el dret a l’accés als subministraments bàsic
inherents al mateix.

Els efectes de l’atur, l’esgotament de les prestacions socials i els treballs precaris han
donat lloc a l’impossibilitat del manteniment de l’habitatge; la manca de solucions i
alternatives tant per part de l’administració pública com, sobre tot, del agents
protagonistes i culpables de la crisi, ha donat com a resultat un creixent nombre de
persones i famílies que han hagut de buscar una solució immediata i alternativa al seu
problema habitacional.

SEGON.- Que com a conseqüència de l’esmentat en l’apartat anterior, sobre el domicili
habitual de la sotasignat actualment s’està tramitant l’adquisició del títol habilitant per
a la seva ocupació.

TERCER.- Que atenent a la demora i lentitud de les negociacions per formalitzar el

corresponent contracte de lloguer sobre l’habitatge de referència, i per tal de donar
compliment al dret essencial d’accés al subministrament elèctric per poder
desenvolupar una vida amb les mínimes garanties de dignitat, salubritat i habitabilitat,
mitjançant el present, la sotasignat sol·licita la formalització d’un contracte de
subministrament eventual d’electricitat fins que es regularitzi la seva situació
habitacional, moment en el que el contracte objecte del present escrit esdevindrà
definitiu.

QUART.- Que la sotasignant, en compliment de la normativa reguladora de padró, està
empadronada en l’habitatge pel qual es sol·licita l’alta del comptador elèctric tal i com
s’acredita en el DOCUMENT Nº 1.

Que la situació d’especial vulnerabilitat que viu la sotasignant queda del tot acreditada
amb l’informe emès per Serveis Socials de l’esmentat Ajuntament i que s’adjunta a la
present sol·licitud com a DOCUMENT N º 2.

Que les condicions de l’habitatge son les òptimes requerides per procedir a l’alta
elèctrica:
o tal i com s’acredita amb el butlletí elèctric que s’adjunta com a
DOCUMENT Nº 3

o tal i com s’acreditarà en el moment en que aquesta companyia manifesti
la seva voluntat expressa de donar l’alta al subministrament sol·licitat; a
aquest respecte, i per tal d’acreditar la voluntat de la sotasignat, s’aporta
com a DOCUMENT Nº 3 pressupost emès pel tècnic competent relatiu al
butlletí elèctric de referència.

CINQUÈ.- Que d’acord amb l’establert a la “Directiva 2009/72/CE del Parlament Europeo
i del Consell, de 13 de juliol de 2009 sobre normes comuns per al mercat interior de
l’electricitat” l’accés al subministrament elèctric s’entén com la prestació d’un servei
universal atès que és una prestació essencial que s’ha de garantir a tota la ciutadania
amb independència de la seva realitat i/o legalitat habitacional que en cap cas ha de ser

valorada per part d’aquesta empresa subministradora.

La consideració de servei essencial implica que la prestació del mateix s’ha de garantir
amb independència de la situació econòmica, social o geogràfica de l’usuari final del
servei, identificant a aquest com a consumidor individualment considerat amb dret a
obtenir un servei pel qual abonarà la contraprestació estipulada en condicions de
qualitat i preu assequible.

SISÈ.- Que aquesta empresa s’ha negat de forma continua i reiterada a escoltar les
peticions dels afectats relatives a l’alta el subministraments elèctrics en habitatge que
es troben en la mateixa situació que el de referència. Aquesta actuació pot empènyer
als afectats a un accés al servei elèctric a través de mitjans alternatius per tal de proveirse d’aquest subministraments bàsics per poder desenvolupar una vida amb qualitat,
dignitat i benestar personal.

Per tot l’esmentat, mitjançant el present

SOL·LICITO

-

Que es tingui per presentat aquest escrit juntament amb la documentació que
l’acompanya i es serveixi admetre’l.

-

Es procedeixi a la signatura entre les parts d’un contracte de subministrament
elèctric eventual sobre l’habitatge esmentat a l’encapçalament fins que es
regularitzi la situació possessòria de l’habitatge, moment en el que el contracte
elèctric esdevindrà definitiu.

-

Pel cas que aquesta companyia elèctrica denegui aquesta sol·licitud, es
procedeixi a notificar, de forma expressa i motivada, la seva negativa a l’alta del

subministrament sol·licitat.
-

L’absència de resposta per part d’aquesta empresa subministradora pot donar
lloc a que l’Aliança contra la Pobresa Energètica, de la qual som membres, dugui
a terme accions de protesta pública per denunciar l’actuació irresponsable i
desidiosa d’aquesta empresa que nega de forma reiterada el dret a l’accés al
subministrament elèctric a la població que es troba en una situació de major
vulnerabilitat social.

Barcelona a ________ d’abril de 2017

Fdo.:

