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Contingut de la iniciativa :
La Directiva 2009/72/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre
normes comunes per el mercat interior de l’electricitat, i per la qual es deroga la Directiva
2003/54/CE, així com la Directiva 2009/73/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol
de 2009, sobre normes comunes per al mercat interior del gas natural, i per la qual es deroga la
Directiva 2003/55/CE, contenen el mandat de garantir el subministrament d’energia necessari per
als clients vulnerables establint la prohibició de desconnexió d’aquests clients en períodes crítics,
considerant, d’altra banda, que podria aplicar-se un enfocament integrat, per exemple, en el
mercat en el marc de la política social, de manera que les mesures per fer front a la pobresa
energètica puguin incloure polítiques socials o millores de l’eficiència energètica per a l’habitatge.
Així mateix, la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de
2012, relativa a l’eficiència energètica, per la que es modifiquen les Directives 2009/125/CE i
2010/30/UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, estableix que s’ha
d’assegurar que els consumidors vulnerables d’energia elèctrica tenguin accés als beneficis que
suposa una major eficiència energètica.
Per la seva part, l’article 45 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, que regula
els consumidors vulnerables i el bo social, no defineix les característiques socials, de consum i
poder adquisitiu per ser considerat un consumidor vulnerable, sinó que remet a la normativa de
desenvolupament i aclareix que, en tot cas, se circumscriurà a persones físiques en el seu
habitatge habitual.
La disposició transitòria desena, a l’espera que es desenvolupi reglamentàriament el citat
precepte, concedeix el dret a beneficiar-se de la tarifa del bo social a consumidors amb una
potència contractada inferior a 3 kW, a consumidors de 60 anys o més que siguin pensionistes per
jubilació, incapacitat permanent o viudetat que percebin les quanties mínimes, a consumidors que
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siguin família nombrosa i als consumidors que tenguin a tots els membres de la unitat familiar en
situació d’atur.

Malgrat totes aquestes mesures, la pobresa energètica no ha fet sinó augmentar en els darrers
anys. A la crisi econòmica, que ha reduït el poder adquisitiu de moltes famílies, s’hi afegeix la
pujada de preus dels subministraments energètics, que ha agreujat la situació. Mesures com el bo
social elèctric o altres, com els bons socials d’entitats subministradores d’aigua, no han tengut
l’efecte esperat a l’hora de garantir aquests subministraments bàsics per a la ciutadania i s’han
mostrat ineficaços.
Aquesta ineficàcia es produeix per una definició errònia dels destinataris de les ajudes. El bo
social elèctric, en funcionament des de l’any 2009, és una tarifa amb un descompte fixat pel
Govern d’Espanya sobre el Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), la nova denominació
de la Tarifa d’Últim Recurs (TUR), que pretén protegir un grup de consumidors considerats
vulnerables. Aquesta mesura comporta dos problemes: el primer és que la distribució es realitza
sense tenir com element clau la renda de les famílies i el segon, que se sol·licita exclusivament a
través d’internet. El fet que s’apliqui el bo social sense sol·licitud de la renda, fa que el 80% de les
sol·licituds es facin sota criteri de tenir menys de 3KW contractats i que un percentatge molt alt
d’aquests habitatges siguin llars de segona residència, on són més habituals aquests tipus de
contractes. En definitiva, es destinen recursos a les segones residències d’habitatges no
vulnerables en lloc de destinar-los a habitatges habituals de famílies vulnerables.
El fet que la sol·licitud només es pugui fer per mitjans telemàtics fa que per a les llars vulnerables
s’afegeixi una dificultat, ja que és freqüent que les famílies amb dificultats econòmiques deixin de
contractar aquesta connexió. Aquesta situació resulta especialment palpable si es consideren les
famílies nombroses sol·licitants del bo social, ja que no totes elles estan en una situació de
vulnerabilitat clara que justifiqui la prioritat en la percepció d’aquestes ajudes. El canvi en la forma
de sol·licitud i la intervenció dels Serveis Socials competents són fonamentals per fer eficients
aquestes mesures.
A l’escassa eficiència de les mesures per fer front el problema de la pobresa energètica s’uneixen
els elevats costos els quals els ciutadans han de fer front una vegada que, després d’un tall del
subministrament, han de tornar a activar el mateix. El conjunt de mesures posades en marxa fins
ara han obviat la relació existent entre pobresa energètica i renda, que constitueix la base sobre la
qual es fonamenta la present llei.
Aquesta situació exigeix una resposta immediata dels poders públics per fer efectius els drets
proclamats per la Constitució Espanyola a un habitatge digne i adequat, amb accés als
subministraments bàsics per a satisfer les necessitats vitals que la dignitat de la persona
requereix, així com per assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família i mantenir
un regim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans que garanteixi l’assistència i
presentacions socials suficients davant situacions de necessitat. Sense que a tal efecte pugui
oblidar-se que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears disposa en el seu article 22 que les
administracions públiques de les Illes Balears garantiran el dret d’accés a un habitatge digne dels
ciutadans de les Illes Balears.
Així mateix, sense perjudici de les competències que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
atribueix a la Comunitat Autònoma en matèria d’aigües (30.8), acció i benestar social i defensa del
consumidor (30.15) i dels usuraris (30.47), ha de tenir-se en compta la possibilitat que la
Sentència del Tribunal Constitucional 62/2016, de 17 de març, reconeix al legislador autonòmic de
desenvolupar mesures assistencials consistents en prestacions econòmiques tendents a evitar la
interrupció del subministrament d’electricitat i gas a les persones vulnerables.
En exercici de les indicades competències i per a garantir el subministrament energètic als
ciutadans i adoptar mesures d’estalvi a llarg termini, es defineixen unes situacions de vulnerabilitat
i especial vulnerabilitat que combinen la consideració del nivell de la renda de les persones o
unitats de convivència amb altres circumstàncies sociofamiliars que justifiquen una major
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 2 de 8

Parlament de les Illes Balears
RGE: 16986/2016 - 05/12/2016 12:42

protecció. Aquestes categories ofereixen als serveis socials competents per a la valoració unes
condicions objectives, juntament amb la mateixa impossibilitat de fer front a les factures
energètiques, per valorar l’accés a l’ajuda i la quantia, que es defineix en diferents trams de
cobertura segons la consideració de la situació com vulnerable o especialment vulnerable.
Pel que fa al procés a seguir, s’estableixen dues vies d’accés a l’ajuda, tant a instància dels
usuaris afectats com a iniciativa dels mateixos serveis socials competents. En aquest sentit, és
important la incorporació de les empreses subministradores a la prevenció de la pobresa
energètica, en establir obligacions d’informació al consumidor sobre l’existència d’aquestes
ajudes, així com deures d’abstenció durant la seva tramitació que asseguren l’efectivitat de les
ajudes.
A tot això s’ha d’unir la previsió d’un conjunt d’intervencions de microeficiència destinades a
generar estalvi en el consum energètic i, així mateix, a dinamitzar sectors de producció que
permetin una reconversió del model productiu cap als sectors d’innovació que tenen la cura del
medi ambient com a eix.
Amb l’objectiu que les persones que es troben en situació de pobresa i vulnerabilitat energètica
puguin tenir accés a formació i a un lloc de feina posterior, són necessaris plans de cursos de
formació i treball específics. Per fer front el problema de la pobresa energètica fan falta línies
d’acció des dels diferents departaments existents en l’àmbit laboral, social, sanitari i educatiu que
solucionin el problema no només a curt termini, sinó també en el mitjà i llarg termini.
Capítol I
Disposicions Generals
Article 1. Objecte.
Constitueix l’objecte de la present llei l’adopció de mesures per pal·liar i reduir la pobresa
energètica en els habitatges en situació de vulnerabilitat de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Article 2. Definicions.
1.A efectes de la present llei, s’entendrà per pobresa energètica aquella situació de dificultat en
què es troba una persona o unitat de convivència en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per fer front al pagament del consum energètic amb el qual satisfer les seves necessitats
domèstiques bàsiques, el que comporta una falta d’accés normalitzat als serveis bàsics
d’electricitat, gas i aigua. Reglamentàriament, es determinaran el mínim de serveis energètics
garantits als efectes d’aquesta llei.
2.S’entendrà per mesures per a pal·liar i reduir la pobresa energètica totes les actuacions
encaminades a disminuir els seus efectes immediats, així com el nombre de persones que la
pateixen.
3.S’entendrà per habitatge en situació de vulnerabilitat l’habitatge habitual d’una persona o unitat
familiar en situació de vulnerabilitat o especial vulnerabilitat.
Article 3. Definició de situació de vulnerabilitat i d’especial vulnerabilitat.
Tenen la consideració de persones o unitats de convivència en situació de vulnerabilitat aquelles
que es trobin en situació de risc d’exclusió social, que pateixin o que tenguin algun membre que
pateixi violència de gènere o violència familiar, que siguin o que tenguin algun membre que sigui
víctima de terrorisme i aquelles que així es qualifiquin en virtut de les circumstàncies especials
socioeconòmiques que les afecten.
1.

S’entendrà per persona o unitat de convivència en situació de vulnerabilitat aquella els
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2.

ingressos totals de la qual siguin superiors a una vegada l’Indicador Públic de Renda
d'Efectes Múltiples (IPREM) i iguals o inferiors a dues vegades l’IPREM, en còmput
anual.
També s’entendrà entre altres supòsits, per persona o unitat de convivència en situació
de vulnerabilitat aquella amb ingressos totals superiors a dues vegades l’IPREM i iguals
o inferiors a 2,5 vegades l’IPREM, en còmput anual, que es trobin, a més a més, sigui
individualment o en el si de la unitat de convivència, en alguna de les situacions que es
relacionen a continuació:

1.ª La unitat de convivència amb, almenys, un menor a càrrec.
2.ª La família nombrosa, de conformitat amb la legislació vigent.
3.ª Persona que pateixi violència de gènere o unitat de convivència en la qual existeixi violència
de gènere.
4.ª Persones afectades per processos d’execució hipotecària o desnonament per falta de
pagament de la renda.
5.ª Víctimes de terrorisme.
6.ª Persona que tengui o unitat de convivència en la qual algun dels seus membres tengui
declarada una discapacitat igual o superior al 33%, situació de dependència o malaltia que
l’incapaciti de forma permanent, de forma acreditada, per a realitzar una activitat laboral.
7.ª Persona que sigui o unitat de convivència que tengui un deutor hipotecari, que es trobi en
situació d’atur i hagi esgotat les prestacions per atur.
8.ª Persona que sigui o unitat de convivència que tengui una persona deutora hipotecària major
de 60 anys.
9.ª Afectats per situacions catastròfiques.
2.

3.

En situació d’especial vulnerabilitat es troben les persones o unitats de convivència els
membres de les quals pateixin una situació de vulnerabilitat agreujada per patir una
situació econòmica severa, o en la que es produeix la concurrència de factors com
l’edat, el nombre de persones que integren la unitat de convivència, discapacitat,
dependència, malaltia, exclusió social, víctimes de violència de gènere o
circumstàncies que afectin els drets humans, econòmiques, situacions d’atur, així com
altres de naturalesa anàloga que provoquin en la persona o unitat de convivència una
situació d’especial risc de patir una desestructuració greu personal, econòmica, social i
afectiva.
a) S’entén que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat les persones o unitats
de convivència els ingressos totals dels quals siguin iguals o inferiors a una vegada
l’IPREM, en còmput anual.

b)També es considerarà en situació d’especial vulnerabilitat a les persones o unitats de
convivència ingressos totals dels quals siguin superiors a una vegada l’IPREM i iguals o inferiors a
1,5 vegades l’IPREM, en còmput anual, que es trobin, a més, en alguna de les situacions
relacionades en la lletra b de l’apartat anterior.
3.

4.

A més dels supòsits contemplats en els apartats anteriors, s’entén que es troben en
una situació de vulnerabilitat i especial vulnerabilitat aquells casos d’emergència social
que determinen els serveis socials, d’acord amb els criteris establerts en els apartats
anteriors.
La situació de vulnerabilitat i d’especial vulnerabilitat s’acreditarà, a sol·licitud de la
persona o unitat de convivència interessada, mitjançant informe de l’Administració
corresponent en matèria de serveis socials en els termes que s’estableixin
reglamentàriament.
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Ambdues situacions es mantendran vigents mentre romanguin les circumstàncies que varen
donar lloc al seu reconeixement, sense perjudici de la seva revisió periòdica.
Capítol II
Mesures per pal·liar i reduir els efectes de la pobresa energètica
Article 4. Ajuda en el pagament de la factura del consum energètic.
1.

2.

El dret d’accés als subministraments bàsics energètics es garantirà mitjançant la
concessió de les ajudes que per la seva naturalesa corresponen en el marc de les
prestacions econòmiques del sistema públic de serveis socials, a més de les ajudes
d’urgències destinades a resoldre necessitats bàsiques de subsistència.
La situació de vulnerabilitat o d’especial vulnerabilitat d’una persona o unitat de
convivència comportarà l’accés a les ajudes d’urgència per al pagament dels consums
energètics que no puguin ser afrontats per la seva situació econòmica.

El pagament dels consums energètics amb càrrec a aquesta ajuda es realitzarà prèvia acreditació
de la necessitat per la persona o unitat de convivència interessada i en les condicions i quantia
que informin els serveis socials corresponents. Aquestes ajudes formaran part del règim dels ajuts
d’urgència i tendran naturalesa essencial.
3.

4.

5.

6.

7.

Les persones i unitats de convivència en situació d’especial vulnerabilitat que
compleixin les condicions d’accés al dret rebran un pagament de fins a 100% de la
factura energètica que no puguin afrontar, en els termes de la valoració social i amb la
finalitat d’evitar el tall de subministrament.
Les persones o unitats de convivència en situació de vulnerabilitat que compleixin les
condicions d’accés al dret rebran un pagament de fins a 50% de la factura energètica
que no puguin afrontar, en els termes de la valoració social i amb la finalitat d’evitar el
tall del subministrament. Es podrà incrementar fins al 75% tenint en compte els
membres de la unitat de convivència.
En els dos casos anteriors s’analitzarà, així mateix, la factura energètica dels
habitatges per considerar si existeixen mesures disponibles d’eficiència energètica que
es puguin dur a terme de manera simultània a l’ajuda en la factura per evitar el tall del
subministrament.
Les ajudes en el pagament de la factura del consum energètic es concediran tant per
evitar el tall del subministrament com per restaurar-lo en el supòsit d’haver estat
interromput, de manera que l’import de l’ajuda podrà incloure el cost per al beneficiari
de la represa del subministrament.
El pagament dels consums energètics amb càrrec a aquesta ajuda no podrà incloure
els costs derivats de la interrupció del subministrament executat per al subministrador
sense complimentar els procediments d’informació prevists en aquesta llei.

No obstant això, l’incompliment dels deures d’informació que per a assegurar l’efectivitat de les
ajudes estableix la present llei en cap cas haurà d’impedir la reanudació del subministrament a la
persona o unitat de convivència beneficiaris de l’ajuda, pel que excepcionalment podran
sufragar-se els costs anteriors.
Article 5. Procediment per evitar la suspensió del subministrament o procedir al seu
restabliment.
1.

2.

Quan els professionals dels Serveis Socials detectin el cas d’una persona o unitat de
convivència en què s’hagi procedit o pugui procedir-se a la suspensió del
subministrament corresponent al seu habitatge habitual com a conseqüència de
l’impagament de la factura, realitzaran una valoració tècnica per verificar si compleixen
els requisits per ser beneficiari d’ajudes previstes a l’article anterior. En aquest supòsit,
es posarà en coneixement del subministrador a l’efecte de possibilitar la continuïtat o el
restabliment del servei.
En el cas que una empresa comercialitzadora d’energia hagi procedit o vulgui procedir
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3.

al tall del subministrament en l’habitatge habitual d’una persona o una unitat de
convivència per raons d’impagament, l’usuari comunicarà aquesta circumstància als
Serveis Socials competents.
Amb l’objectiu d’assegurar l’eficàcia de les mesures de protecció social establertes en
aquesta llei, existint acreditació de persona o unitat de convivència en situació de
vulnerabilitat o d’especial vulnerabilitat o trobant-se la mateixa en tramitació, l’empresa
subministradora no procedirà la suspensió del subministrament mentre es gestiona la
concessió de la prestació econòmica que correspongui destinada al pagament de la
factura del consum energètic.

Article 6. Cooperació amb les empreses administradores
1.

2.
3.
4.

Les administracions públiques establiran els acords o convenis necessaris amb els
subministradors d’aigua potable, de gas i d’electricitat per al desenvolupament
d’aquestes mesures per evitar la pobresa energètica i donar suport a les famílies en
situació de vulnerabilitat energètica.
Per evitar la interrupció del subministrament per falta de recursos econòmics de les
persones o unitat de convivència en situació de risc d’emergència social, es fomentarà
la concessió d’ajudes o l’aplicació de descomptes en el cost dels consums mínims.
El subministrador dels serveis bàsics d’aigua potable, gas i d’electricitat informarà els
usuaris, en qualsevol avís o comunicació que faci referència a la falta de pagament del
servei, de les previsions relatives a la pobresa energètica establertes en aquesta llei.
En cap cas el subministrador podrà tallar el subministrament si amb una antelació
mínima de 20 dies no ha posat en coneixement de l’Ajuntament corresponent
l’impagament.

Article 7. Incompatibilitats
1.La prestació establerta en aquesta llei és incompatible amb altres ajudes destinades a pal·liar
les situacions de pobresa energètica.
2.

3.

S’exceptuen d’aquesta incompatibilitat les situacions en les quals les quanties
percebudes per aquestes ajudes siguin inferiors a les establertes en aquesta llei, en
aquest cas podran completar-se fins el límit de les quanties que com a màxim cal rebre
en conformitat a aquesta llei, i durant els períodes de l’any en els quals en un habitatge
en situació de vulnerabilitat no s’estigui rebent cap pagament en virtut d’aquesta
condició.
En qualsevol cas, el beneficiari de la prestació establerta en aquesta llei haurà de fer
constar que és beneficiari d’una altra ajuda o que ha iniciat un tràmit similar davant una
altra Administració Pública.

Article 8. Pla de mesures d’eficiència energètica
1.
2.

El Govern de les Illes Balears elaborarà un Pla de mesures d’eficiència energètica en el
que es prioritzaran les actuacions en habitatges en situacions de vulnerabilitat
energètica.
Aquestes mesures estaran destinades a promoure el canvi dels hàbits de consum i,
especialment, l’estalvi energètic que permetrà reduir el consum i, per tant, el cost de la
factura d’electricitat, aigua i gas en els habitatges en situació de vulnerabilitat.

El Pla s’instrumentarà de manera que faciliti a aquests habitatges la realització d’auditories
energètiques la posterior implementació de les mesures propostes més rentables.
3.

4.

El Pla inclourà també accions dirigides a estudiar les possibilitats de reduir la potència
contractada dels habitatges i s’estudiarà si concorre algun dels pressupostos habilitants
per sol·licitar el bo social, en cas que el consumidor vulnerable no s’estigués beneficiant
d’aquesta tarifa reduïda.
Aquest Pla tendrà una duració de tres anys i per a la seva elaboració es crearà un
Comitè de Seguiment, que treballarà amb les entitats locals i els seus serveis socials,
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5.

així com amb els agents socials involucrats en la protecció dels drets dels consumidors
i les empreses de subministrament energètic a l’hora de definir el seu abast, dissenyar
els seus objectius i establir una sèrie d’indicadors que permetin avaluar els resultats de
la seva implementació i obtenir dades sobre la reducció de la pobresa energètica en la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Els habitatges en situació de vulnerabilitat en aquesta matèria tendran prioritat en
l’accés a les mesures de microeficiència energètica, amb un finançament públic de les
seves intervencions que suposarà entre el 25% i el 100% del seu cost en funció de la
situació de vulnerabilitat.

Com acció prèvia i necessària a l’elaboració d’aquest Pla, es realitzarà un projecte pilot que
permeti aprofundir en el coneixement de les diferents tipologies dels habitatges pel que fa a les
característiques dels seus tancaments i dels equips consumidors d’energia, així com dels
mateixos hàbits de consum de les famílies.
CAPÍTOL III
Finançament de les mesures previstes en la llei
Article 9. Finançament de l’ajuda en el pagament de la factura del consum energètic.
•

El finançament de les prestacions econòmiques dispostes en aquesta llei dependrà
dels pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les quanties recaptades pel cobrament de les sancions derivades d’aquesta llei podran
incorporar-se a aquestes prestacions econòmiques.
2-El Govern de les Illes Balears impulsarà davant el Govern d’Espanya aquelles modificacions
legislatives que permetran obtenir tarifes més accessibles a les persones i habitatges en situació
de pobresa energètica i vulnerabilitat energètica.
Article 10. Finançament dels plans de mesures de microeficència energètica.
El finançament de les mesures de microeficiència energètica es podrà realitzar mitjançant
finançament autonòmic, mitjançant fons procedents de l’Administració General de l’Estat, com el
Fons Nacional d’Eficiència Energètica, i a través de fons europeus per la implementació dels
Programes Operatius dels Fons EIE corresponents al període de finançament 2014-2020,
emmarcats en l’Acord d’Associació firmat entre Espanya i la Comissió Europea pel citat període.
CAPITOL IV
Procediments de tramitació i col·laboració amb les Administracions locals.
Article 11. Tramitació davant les entitats locals.
Les entitats locals posaran a disposició dels ciutadans els mitjans necessaris perquè aquests
puguin sol·licitar les ajudes, així com altres mesures estabertes en aquesta llei de manera
presencial, sense perjudici que es puguin habilitar els mitjans per sol·licitar-la temàticament.
Article 12. Col·laboració entre la Comunitat Autònoma, Consells Insulars i les entitats
locals.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els consells insulars i les administracions locals
establiran els canals de col·laboració i comunicació oportuns per la tramitació de les sol·licituds i
altres obligacions establertes en aquesta llei. A tal efecte, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, els consells insulars i les entitats locals competents estabiran els convenis de
col·laboració pertinents perquè els ajuntaments puguin fer front els seus costos.
CAPÍTOL V
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 7 de 8

Parlament de les Illes Balears
RGE: 16986/2016 - 05/12/2016 12:42

Règim sancionador
Article 13. Inspecció, control i potestat sancionadira

La funció d'inspecció, control i potestat sancionadora correspondrà a la Conselleria competent en
matèria de serveis socials. Correspon a la Direcció General de Planificació i serveis socials la
resolució dels expedients per infracció lleu i greu i a la Consellera de Serveis Socials la resolució
dels expedients per infracció molt greu.
Article 14. Infraccions i sancions.
1.
2.

Constitueixen infraccions lleus:
L’incompliment de l’obligació dels beneficiaris de comunicar la percepció d’altres ajudes
per evitar o pal·liar el problema de la pobresa energètica o d’altres informacions que les
puguin ser requerides pels altres treballadors socials competents per valorar
l’existència del dret a les ajudes regulades a aquesta llei.
3.
L’incompliment per part dels subministradors dels deures d’informació que per
assegurar l’efectivitat de les ajudes estableix l’article 6.3
4.
Constitueixen infraccions greus:
5.
La reiteració de les conductes tipificades com infraccions lleus.
6.
L’incompliment pels subministradors dels deures que per assegurar l’efectivitat de les
ajudes estableix l’article 5.3.
7.
El tall del subministre sense haver fet la comunicació als serveis socials de l'Ajuntament
on se situa l'habitatge.
8.
Constituirà infracció molt greu la reiteració de les conductes tipificades com infracció
greu en l’apartat anterior.
9.
S’estableixen les següents sancions:
10. Les infraccions lleus seran sancionades amb la suspensió del dret d’accés a les ajudes
previstes en aquesta llei per un temps no superior a tres mesos o amb multa equivalent
al resultat de multiplicar fins a 25 la quantitat endeutada.
11. Les infraccions greus seran sancionades amb multa equivalent al resultat de multiplicar
fins a 50 la quantitat endeutada.
12. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa equivalent al resultat de
multiplicar fins a 100 la quantitat endeutada.
Antecedents :
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
Llei 9/2016, de 3 de novembre, de reducció de la pobresa energètica d'Aragó

Josep MELIÀ I QUES

Jaume FONT I BARCELÓ

Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 8 de 8

