
L’Aliança contra la Pobresa Energètica, acudeix davant d’aquest organisme i

DECLARA

Que des de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), entitat sense ànim de lucre creada el 
2014 per tal de denunciar les greus vulneracions en matèria de drets humans vinculats al dret 
a un habitatge digne i als subministraments bàsics, hem detectat aquests últims mesos una 
allau de casos de famílies al municipi de L’Hospitalet de Llobregat que no tenen garantit l’accés 
a l’aigua a les seves llars. Aquesta situació l’han viscuda també altres entitats com Energia 
Justa (Ecoserveis) que treballen habitualment en aquest municipi. 

Moltes de les participants del nostre col·lectiu es troben en situació d’exclusió residencial, 
d’acord amb els barems de renda establerts a 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 i es troben 
en situació d’ocupació en precari. 

En aquests mesos hem detectat irregularitats per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de 
L’Hospitalet, que posen traves sense motiu aparent perquè les famílies que es troben en 
aquestes situcions puguin tenir accés a un comptador d’aigua.

El 2018 l’Àrea Metropolitana de Barcelona va autoritzar, mitjançant el Decret 2018/184, 
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A., amb 
CIF A-66098435, a subministrar aigua amb caràcter provisional i excepcional a les persones i 
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que es troben en situació d’ocupació 
en precari sempre que:
 
· Es trobin empadronades al domicili;
· Disposin del corresponent informe de Serveis Socials, en el qual s’acrediti el risc d’exclusió 
residencial; i
· Existeixi la urgència social que justifiqui la necessitat de la contractació provisional del servei 
de subministrament d’aigua.
 
Aquest Decret 2018/184 ha estat notificat als 36 municipis de l’àmbit metropolità, inclòs 
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

En aquest sentit volem denunciar la irresponsabilitat i discrecionalitat per part de l’Ajuntament 
de l’Hospitalet a l’hora d’aplicar aquest protocol. En els darrers mesos hem detectat:

- Persones i/o famílies amb la documentació acreditativa necessària -padró i informe de 
risc d’exclusió residencial- les quals des de Serveis Socials se’ls ha negat la possibilitat 
de sol·licitar el comptador a Aigües de Barcelona;

- Persones i/o famílies que han de suportar terminis d’espera per tal d’aconseguir ser 
empadronades de fins a 3 o 4 mesos;

- Persones i/o famílies que porten mesos esperant l’informe de risc d’exclusió 
residencial



Molts d’aquests casos s’han acabat resolent amb l’amenaça al Consistori de fer una campanya 
pública de denúncia per xarxes socials. D’aquesta manera des de l’APE hem aconseguit que 
casos que portaven mesos sense resoldre’s tinguessin una solució efectiva en uns dies, però 
sense canvis estructurals en els protocols de Serveis Socials. 

Tot i així, a dia d’avui tenim casos com els de l’Elisabeth que viu amb els seus tres fills d’un, tres 
i quatre anys, i porta mesos esperant el padró i des de Serveis Socials no li donen més 
solucions que esperar a què li tramitin l’empadronament, que li han dit trigarà mesos. Tampoc 
té l’informe de risc d’exclusió residencial i ja porta més d’un mes sense aigua a casa seva. 

En la mateixa situació es troba la Dilcia que viu amb els seus tres fills menors i la seva mare. 

Tenen padró i informe de risc d’exclusió residencial però des de Serveis Socials es neguen a 

demanar-li el comptador d’aigua a l’empresa gestora Aigües de Barcelona. 

Malauradament el cas de l’Elisabeth no és un cas aïllat, tal i com intenta justificar l’Ajuntament 
de L’Hospitalet, sinó que hem de remarcar que és constant l’arribada de casos d’aquest 
municipi als assessoraments col·lectius de l’APE. De fet, el que més ens preocupa al nostre 
col·lectiu i a Energia Justa (Ecoserveis) és en quina situació es troben totes aquelles famílies a 
L’Hospitalet que no acudeixen a cap de les dues entitats, que no coneixen els seus drets i que, 
tenint el compte els precedents que descrivim, molt probablement l’Ajuntament els està 
negant el seu dret a accedir a l’aigua.

Per tot el que acabem d’exposar, des de l’APE

SOL·LICITEM

Que el Síndic de Greuges, com a organisme oficial encarregat de vetllar pels drets de la 
ciutadania, més especialment les que es troben en una major situació de vulnerabilitat, realitzi 
totes les actuacions escaients per tal de fer que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
apliqui sense discriminació el protocol impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona a través 
del Decret 2018/184 i garanteixi el dret humà a l’aigua a tota la ciutadania.  

Que s’investigui el cas concret de l’Elisabeth Aguilera per tal que l’Ajuntament de L’Hospitalet 
tramiti el padró amb urgència així com l’informe de risc d’exclusió residencial i pugui tenir 
accés al comptador d’aigua amb urgència.

Que s’insti la Generalitat i la resta d’administracions competents a desenvolupar una 
normativa que estengui la iniciativa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a la resta de 
municipis de Catalunya, vetllant en tot cas pel seu efectiu compliment.

L’Hospitalet de Llobregat, 11 d’abril de 2019


