
MANIFEST 

MORATÒRIA ALS TALLS DE SUBMINISTRAMENTS 

 

El Govern central ha acordat no prorrogar la moratòria de talls de subministraments en 

totes les llars de l'Estat en una decisió que pot comportar conseqüències nefastes. 

Després del Consell de Ministres celebrat el passat 29 de setembre, s'ha anunciat 

l'ampliació temporal de l'anomenat "escut social", una sèrie de mesures excepcionals 

davant de la crisi de la COVID-19, però que ha deixat fora la garantia dels 

subministraments d'energia i aigua. Aquesta mesura, més necessària que mai en plena 

pandèmia, afecta totes les persones en el seu habitatge habitual i deixarà a milers de 

famílies i a la població més precària (migrants, dones, joves i pensionistes) a costa de 

les companyies, que podrien iniciar una onada de talls de subministraments.  

La població més vulnerable, que ha patit històricament les pitjors conseqüències de les 

crisis d'un sistema depredador de la vida, veu novament com, davant l'actual situació de 

la COVID, queda completament desprotegida davant el gran oligopoli energètic. Un 

abandó que provoca la vulneració del dret a una vida digna, a l'abastament de 

subministraments tan bàsics com l'aigua, l'electricitat o una temperatura adequada en 

les seves llars.  

Les organitzacions i moviments socials signants d'aquest manifest exigim a l'Executiu 

de Pedro Sánchez una rectificació immediata, i que aprovi com més aviat una pròrroga 

indefinida de la prohibició de talls en l'àmbit domèstic fins que no s'inclogui el principi de 

precaució en la legislació espanyola en matèria de pobresa energètica. Doncs 

considerem insuficient la nova categorització de consumidor vulnerable que estableix el 

nou Reial Decret-llei 30/2020.  

En cas de no atendre's aquestes peticions, suposaria que novament les administracions 

públiques es desentenen dels milers de famílies vulnerables de tot l'Estat que podran 

patir talls en els seus domicilis. Moltes d'elles han vist com queien els seus ingressos 

mentre les seves factures s'han incrementat durant el confinament (ja que les famílies 

han passat més temps en les seves llars i les tasques de cura o atenció a la malaltia 

també requereixen més energia) i no estan podent fer front als pagaments.  

Un fet que sembla protegir en exclusiva a les comercialitzadores, que segons elles 

s'enfronten a impagaments que "han d'absorbir" i que això seria un problema, ja que no 

poden deixar de fer front als pagaments del sistema elèctric. Unes afirmacions falses, ja 

que han generat un sistema tarifari que les protegeix a costa de totes. Prova d'això és 

com han establert fórmules d'autoprotecció, com per exemple, la manera de cobrir les 

pèrdues d'energia que es produeixen per transport, distribució, errors de mesura i fraus. 

Aquestes pèrdues, xifrades en una mitjana del 15% de l'energia que es produeix, es 

reparteixen entre les persones usuàries, que abonen un percentatge de les mateixes 

depenent de la seva tarifa. Això sembla una "assegurança per pèrdues" pagat per les 

persones consumidores; tot i que, tenint en compte que segons la CNMC s'ha anat 

produint un increment del frau en les seves diferents modalitats, que costa uns 150 

milions d'euros anuals als consumidors i que principalment provenen d'empreses i grans 

consumidors, i en molta menor mesura (aproximadament l'1%) d'habitatges. A més, 

moltes d'aquestes llars, tot i haver intentat regularitzar el subministrament perquè volen 

pagar les seves factures, han rebut una negativa al respecte per part de les grans 

companyies subministradores.  



La prohibició de talls és una mesura de mínims i és inacceptable que no es prorrogui. 

Recollida originalment en el Reial Decret-llei 8/2020, al juliol es va decidir ampliar la 

protecció fins al 30 de setembre i no ha estat renovada novament. Tot i que el Consell 

de Ministres ha donat llum verda a l'extensió de la cobertura del bo social elèctric amb 

la introducció de nous supòsits, com ja ha estat manifestat en múltiples ocasions, el bo 

social és una mesura que no ofereix solucions reals a les persones que pateixen la 

pobresa energètica, atès que moltes d'elles segueixen sense poder fer front a les seves 

factures, tot i comptar amb els corresponents descomptes. A més, no abasta les factures 

de gas ni d'aigua, augmentant el grau de desprotecció d'aquestes famílies. En aquest 

sentit, encara que es va introduir la figura del bo social tèrmic, la realitat és que es tracta 

d'una dotació única anual molt reduïda (entre 25 i 123,94 €), subjecte a disponibilitat 

pressupostària i a la qual moltes persones, malgrat realitzar els tràmits establerts, no 

han pogut accedir al dia d'avui.  

Fa gairebé un any i mig, el Ministeri per a la Transició Energètica va presentar 

l'Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica 2019-2024, en la qual s'incloïa el 

principi de precaució com una de les principals mesures a impulsar. Aquest consisteix 

bàsicament a imposar a les companyies la impossibilitat de tallar qualsevol 

subministrament fins que l'empresa no consulti amb els Serveis Socials competents la 

situació econòmica de la família afectada i es tingui la certesa que no es tracta d'una 

família vulnerable.   

Les organitzacions signants reclamem que fins que no s'estableixi de manera efectiva el 

principi de precaució en la legislació espanyola en matèria de pobresa energètica, es 

prorrogui de manera indefinida la prohibició de talls en l'àmbit domèstic, més encara 

quan ens trobem enmig d'una pandèmia mundial i a les portes d'una gran crisi social i 

econòmica.   

No deixar ningú enrere significa garantir els subministraments a totes les persones i a 

totes les famílies en plena pandèmia. No hi ha habitatge digne sense subministraments. 

Exigim fets i drets, no meres paraules.  

  



ORGANITZACIONS SIGNANTS:  

 

Activat+45  

AeioLuz Cooperativa  

Afirmativa  

Aigua és Vida  

Alianza de Mareas y Mov. Sociales  

Amigos de la Tierra  

APE  

Área de Acción Social de la Institución Teresiana España  

Asamblea Agua Pública 10% Región Murciana  

Asamblea Feminista de Madrid  

Asoc Victimas de la Justicia Jurisdiccional  

Asociación Cultivarte Occidente  

Asociación de Bipolares de Asturias  

Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur)  

Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias  

Asociación de pensionistas de Gijón  

Asociación Ecoserveis  

Asociación Española de Educación Ambiental  

Asociacion Vecinal Fuente de la Reja de Pegalajar  

Associació Cultural Nou Barris Taller d' Idees  

Asturies Feminista 8M  

Asturies pol Clima  

Ateneo Obrero de Gijón  

Ateneu del Raval  

ATTAC  

Auzolanean Tolosa  

Balears Diversa  

Biziz Bizi  



Campanya per una Justícia Fiscal - CV  

Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí  

CCOO  

CECU  

CEDSALA  

 

CGT  

CIDES  

Colectivo Parad@s Terrassa  

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía  

Coordinadora Bolivia unida contra el golpe de Estado  

Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña  

Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias  

Corriente Sindical d'Izquierda (CSI)  

COSPA Pensionistas Avilés  

CuervoZine  

Dones d'Aigua de Terrassa  

DonesCreients  

Droit à l’énergie SOS FUTUR  

Ecologistas en Acción  

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid  

Ecologistas en Acción La Rioja  

Ecoloxistes n'Aicion d'Asturies  

Ecooo Revolución Solar  

Ekologistak Martxan Bizkaia  

El Atelier  

EnAct  

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte  

Erletxe. Oficina de Información y Agitación Social de Irun  

Euskal Gune Ekosozialista - Espacio Ecosocialista Vasco  



Facua  

FAVB (Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona)  

Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO)  

Federación de Vecinos de Gijón. FAV  

Feministas por el Cambio Social  

Feministas por el Clima  

FETE. Federación Élite Taxi España  

FRAVM  

Fridays for Future Madrid  

Fundación Ecología y Desarrollo  

Green Cross España  

Greenpeace  

Iaiosflautasmorvedre/ JóvenesPensionista C.V  

 

Icaria editorial  

Intersindical Región Murciana  

Jóvenes Pensionistas  

Madres por el Clima  

Manifiesto por el Socialismo  

Marea Pensionista (COESPE)  

Mocedá pol Clima / Fridays For Future Asturies  

Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica a l'AMB (MAPiD)  

Mugarik Gabe  

MuniMadrid Diversidad Funcional  

No Més Blocs (l'Hospitalet de Llobregat)  

Observatori del Deute en la Globalització - ODG  

ODS-Coia (Oficina Dereitos Sociais - Coia)  

Pachakuti  

Pacientes LMC  

PAH  



PAH Granollers  

Pah Oviedo  

Pensionistas de Móstoles  

Pensionistas Siero  

Pensionistas XLA DIGNIDAD SOCIAL  

Pertsonala  

Plataforma Antitérmica La Pereda  

Plataforma Asturiana Contra la Contaminación Electromagnética/PACCEM  

Plataforma Auxiliares de Ayuda a Domicilio Asturias  

Plataforma Cantabria por lo Público  

Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura  

Plataforma Contra la Contaminación de Xixón  

Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII)  

Plataforma de Pensionistas de Córdoba  

Plataforma de Pensionistas de Dos Hermanas  

Plataforma en defensa de pensiones públicas Estella  

Plataforma Pensionistas Chamberí  

Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública Asturias  

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético  

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético - Nodo Cantabria  

Plataforma Ur Publikoa de Bizkaia  

Plataforma Vallecana XLA DIGNIDAD SOCIAL  

Platoniq, Creatividad y Democracia  

Pobresa Zero Comunitat Valenciana  

Red Agua Pública (RAP)  

Red de Agua Pública de Aragón  

Red de Cuidados de Chamberí  

Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista  

Red Ecofeminista  



Right to Energy Coalition  

Salvemos ei Ega-Ega Bizirik  

Sindicat co.bas comissions de base  

Sindicat de Llogateres  

Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid  

Sociedad Cultural Gijonesa  

Solabria Cooperativa  

Somos Tribu  

STEI Intersindical  

STEILAS  

StopDesahucios Bidasoa  

Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya  

Taula de l'aigua de Terrassa  

Tertulia Cultural El Garrapiellu  

TRADENER  

Unión General de Trabajadores  

UPLA-LA UNIÓN  

URBIZI  

USO  

Visión Trans  

Xarxa per la sobirania energètica  

Xarxa Socialisme 21  

XR Barcelona Rebel·lió per la Justícia Global  

Yayoflautas Madrid  

Zambra Málaga  

  

  

  

  

 


