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1. Proposta de resolució sobre la dimensió de les empreses. Tram. 250-00900/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 388, 86).

2. Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla de futur per al sector del salva-
ment aquàtic. Tram. 250-00925/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 406, 13).

3. Proposta de resolució sobre les accions necessàries per a lluitar contra la pobresa 
energètica. Tram. 250-00945/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 406, 35; esmenes: BOPC 437, 25).

4. Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la consellera 
d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions per a facilitar un procés electoral 
amb garanties a la Cambra de Comerç de Barcelona i sobre les accions anunciades 
per la presidència de la Cambra. 355-00085/12. Comissió d’Empresa i Coneixement 
Sessió informativa.

5. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 
Taxes universitàries

5.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
s’ha retirat del decret de preus una bonificació en els graus d’enginyeria. Tram. 311-
00643/12. Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació (text presentat: BOPC 190, 120).

5.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no 
s’ha informat els col·lectius afectats de l’increment de les taxes universitàries en els 
graus d’enginyeria. Tram. 311-00644/12. Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 190, 120).

Universitat Politècnica de Catalunya

5.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la forma de comen-
çar les classes d’un professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Tram. 311-
01055/12. Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 
(text presentat: BOPC 395, 54).

Personal assessor del Departament d’Empresa i Coneixement

5.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per a no-
menar Joana Ortega i Alemany assessora en projectes transversals del Departament 
d’Empresa i Coneixement. Tram. 311-01018/12. Martí Pachamé Barrera, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text pre-
sentat: BOPC 359, 67).
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5.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions de l’as-
sessora en projectes transversals del Departament d’Empresa i Coneixement. Tram. 
311-01019/12. Martí Pachamé Barrera, juntament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 359, 67).

5.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions la-
borals de l’assessora en projectes transversals del Departament d’Empresa i Conei-
xement. Tram. 311-01020/12. Martí Pachamé Barrera, juntament amb un altre diputat 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 359, 68).

5.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons del nome-
nament de Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d’Empresa i 
Coneixement. Tram. 311-01089/12. Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 423, 15).

5.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’objectiu del no-
menament Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d’Empresa i 
Coneixement. Tram. 311-01090/12. Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 423, 15).

5.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions de Jo-
ana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d’Empresa i Coneixement. 
Tram. 311-01091/12. Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació (text presentat: BOPC 423, 16).

5.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació del 
nomenament de Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d’Empresa 
i Coneixement. Tram. 311-01092/12. Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 423, 16).

5.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la categoria salarial 
assignada a Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d’Empresa i 
Coneixement. Tram. 311-01093/12. Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 423, 17).

5.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la categoria salarial 
i les funcions dels assessors de la consellera d’Empresa i Coneixement. Tram. 311-
01094/12. Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 
(text presentat: BOPC 423, 17).

Canvi de seu social de les empreses

5.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el posicionament 
de la consellera d’Empresa i Coneixement arran de les declaracions del president de 
la Cambra de Comerç de Barcelona respecte a la tornada de les empreses que van 
canviar la seu social. Tram. 311-01060/12. Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 401, 28).

Cambra de Comerç i empreses catalanes

5.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a 
evitar que la Cambra de Comerç de Barcelona fomenti accions de boicot comercial. 
Tram. 311-01062/12. Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació (text presentat: BOPC 401, 29).

5.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que l’òrgan 
de govern de la Cambra de Comerç de Barcelona doni suport a una campanya de 
boicot a diverses empreses catalanes. Tram. 311-01068/12. Martí Pachamé Barrera, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 401, 32).

Eleccions a les cambres de comerç

5.16. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es 
va imposar sense consens el vot electrònic en les eleccions a les cambres de comerç. 
Tram. 311-01063/12. Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació (text presentat: BOPC 401, 29).
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5.17. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es 
va imposar el vot electrònic en les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona. 
Tram. 311-01064/12. Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació (text presentat: BOPC 401, 30).

5.18. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requeriments a 
la empresa encarregada del sistema de vot emprat en les eleccions a les cambres de 
comerç arran de les denúncies d’irregularitats. Tram. 311-01065/12. Martí Pachamé 
Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 
401, 30).

5.19. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions pre-
vistes arran de les denúncies d’irregularitats en les eleccions a la Cambra de Comerç 
de Barcelona. Tram. 311-01066/12. Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 401, 31).

Relacions de la Cambra de Comerç amb l’ANC

5.20. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sotmetiment 
de la Cambra de Comerç de Barcelona a l’Assemblea Nacional Catalana. Tram. 311-
01067/12. Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 
(text presentat: BOPC 401, 31).

5.21. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el posicionament de 
la consellera d’Empresa i Coneixement davant l’anunci d’un acord amb l’Assemblea 
Nacional Catalana, que reclama la via unilateral tot i el perjudici que podria causar a 
les empreses catalanes. Tram. 311-01078/12. Martí Pachamé Barrera, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 401, 32).

Eventuals declaracions de la consellera

5.22. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la consellera 
d’Empresa i Coneixement dona suport a una declaració unilateral d’independència 
com a resposta a una eventual sentència condemnatòria contra els polítics acusats 
de rebel·lió i altres delictes. Tram. 311-01061/12. Martí Pachamé Barrera, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació. (text presentat: BOPC 401, 28).
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la dimensió de les empreses
250-00900/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la dimensió de 
les empreses, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Conei-
xement, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’últim informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), 

sobre el model productiu i la productivitat a Catalunya, posa de manifest que la pro-
ductivitat del treball de la gran empresa es manté al llarg dels anys 2001-2013 entre 
un 15% i un 26% per sobre del conjunt de la mostra del teixit productiu català; la 
de la mitjana-empresa entre un 1% i un 5% per sobre; la de la petita empresa entre 
un 13% i un 17% per sota; i la productivitat del treball de la microempresa entre un 
24% i un 30% per sota. Per tant, el nivell de productivitat en termes de treball aug-
menta amb la dimensió de l’empresa.

Així mateix, en el teixit productiu català el nivell de productivitat conjunta dels 
factors productius (PTF) augmenta amb la dimensió de l’empresa.

També reflecteix l’informe, la major resiliència de les grans empreses davant 
l’impacte de les crisis.

Per tot això, és necessari facilitar el creixement de les empreses amb l’objectiu 
que aquestes tinguin més «muscle» financer i competitiu i més capital disponible 
per a la inversió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Realitzar i presentar, per part del Govern i en un termini màxim de tres me-

sos, un estudi sobre aspectes legals que poden condicionar la dimensió de les PI-
MES i dificultar el seu creixement.

2) Demanar el Govern d’Espanya canvis fiscals que afavoreixin la reinversió dels 
beneficis en activitats productives, de manera especial quan la reinversió sigui en 
Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i).

3) Demanar el Govern d’Espanya la modificació del marc normatiu i fiscal que 
afavoreixi l’estalvi que es destini a inversió.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla de futur per al 
sector del salvament aquàtic
250-00925/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Maialen Fer-

nández Cabezas, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución para el establecimiento de un plan de futuro para el sector 
del salvamento acuático, para que sea sustanciada ante la Comisión de Empresa y 
Conocimiento, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 
Mediante Decreto Ley 11/2019, de 4 de junio, de modificación de la disposi-

ción transitoria séptima de la Ley 3/2008, de 23 de abril, sobre el ejercicio de las 
profesiones del deporte, en la que se aprobó una nueva moratoria para el régimen 
sancionador que regula el sector del socorrismo acuático, el cual se encuentra liga-
do a uno de los sectores más importante de nuestra economía como es el turismo 
estival, que debe competir con profesionales a los que se les garantice sus derechos 
laborales.

Hace 11 años, desde entrada en vigor de dicha ley que la categoría profesional 
de los socorristas acuáticos se enmarca en una disposición transitoria en la que esta 
profesión socio sanitaria pasa ser una profesión del ámbito deportivo como tal exi-
ge la inclusión en el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña, con 
los nuevos requisitos formativos que se le atribuyeron, y que han ido generando una 
variación sustancial en su categoría profesional.

La situación laboral vigente de los trabajadores y su promoción se han visto 
trastocadas debido a esta modificación legislativa, que junto con la formativa se 
le deben sumar también elemento como la temporalidad, escaso reconocimiento, 
bajos salarios, escasa seguridad laboral que hace de difícil cumplimiento los obje-
tivos que marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de convenio colectivo 
etc... han convertido esta profesión, en muy poco atrayente para las nuevas gene-
raciones laborales. Sector que ya hoy está insuficientemente dotado de recursos 
humanos, mayoritariamente titulados mediante convalidaciones formativas ante-
riores, sin apenas relevo generacional que agravará el problema en el futuro inme-
diato.

La aprobación por parte del Govern de este nuevo decreto de moratoria en el 
régimen sancionador de la Ley de las Profesiones del Deporte, junto con el con-
texto normativo actual no hace pensar que el modelo actual pueda dar respuesta 
a la problemática del sector, sino todo lo contrario, se irá agravando cada año que 
pasa constatando el fracaso y la divergencia de los objetivos perseguidos legislati-
vamente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Establecer una mesa del sector del salvamento acuático, con la participación 

de todos los actores implicados en esta profesión.
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2. Analizar las problemáticas del sector, establecer un plan de choque y un aná-
lisis de cuantas modificaciones legislativas, formativas o laborales fueran necesarias 
para garantizar la continuidad del servicio, en niveles de calidad y con las condicio-
nes laborales necesarias para los trabajadores.

Palacio del Parlamento, 15 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Maialen Fernández 

Cabezas, diputados, GP Cs
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Punt 3 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les accions necessàries per a lluitar 
contra la pobresa energètica
250-00945/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 44580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre les accions necessàries per 
lluitar contra la pobresa energètica, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-

ta la següent: 

Proposta de resolució
Durant el mes d’agost diferents alcaldes i alcaldesses de Catalunya han rebut una 

carta de la companyia elèctrica Endesa comunicant als ajuntaments que l’esmentada 
empresa realitzarà les «accions necessàries per agilitzar el cobrament» de factures 
impagades de clients, inclòs el tall del subministrament elèctric en el cas que no es 
faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als ajuntaments que assumeixin 
el 50% del pagament del deute acumulat, assumint el 50% restant l’empresa. En cas 
contrari l’empresa amenaça iniciar els talls del subministrament a les persones afec-
tades a partir de l’1 d’octubre.

Cal recordar que la llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afron-
tar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica estableix el principi 
de precaució, segons el qual les empreses subministradores no poden realitzar talls 
en el subministrament energètic sense sol·licitar prèviament un informe als serveis 
socials municipals per determinar si la unitat familiar o la persona afectada es tro-
ba en risc d’exclusió. En cas que es compleixin els requisits s’han de garantir els 
subministraments bàsics mentre duri la situació d’exclusió i s’han d’aplicar els ajuts 
necessaris per no generar deute a la persona o a la unitat familiar. La llei estableix 
que les administracions públiques establiran acords o convenis necessaris amb les 
companyies subministradores per «garantir que es concedeixen ajuts a fons perdut 
a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apli-
quin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims».

Aquesta llei, aprovada gràcies a l’impuls de la societat civil, i que es troba plena-
ment vigent, dóna les eines per evitar que les famílies i les persones vulnerables es 
quedin sense l’accés a un bé bàsic com és l’energia, malgrat que fins ara no ha estat 
plenament desenvolupada pel Govern de la Generalitat.

L’amenaça d’Endesa a les famílies vulnerables i als ajuntaments és del tot into-
lerable tan pel fons, menysté la realitat social de la pobresa energètica i la legislació 
catalana que protegeix les persones vulnerables; com per la forma, és una amenaça 
als ajuntaments i a les persones afectades del tot inacceptable. Milers de famílies 
pateixen una situació angoixant per l’acumulació de deute amb les empreses, donada 
la impossibilitat de fer front a les factures energètiques per la seva situació de vul-
nerabilitat social i l’elevat preu de l’energia, conseqüència d’una mala regulació que 
afavoreix l’oligopoli elèctric.
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Endesa és una empresa de l’oligopoli elèctric, amb ingents beneficis i que gau-
deix d’una situació de quasi monopoli en la producció i distribució d’electricitat a 
Catalunya. El Govern de la Generalitat ha de tenir un posicionament públic clar i 
coherent en defensa dels ajuntaments i de les persones afectades, ha de posar en 
marxa tots els mecanismes jurídics i polítics per fer front a l’actuació d’Endesa i 
ha de desenvolupar plenament la llei 24/2015 per garantir la plena protecció de les 
persones vulnerables i que el deute acumulat per les famílies que no poden fer front 
als pagaments sigui assumit per les empreses mitjançant els corresponents convenis.

El Govern de la Generalitat ha d’exigir a l’empresa la retirada de la carta envia-
da als ajuntaments. El president a la Generalitat s’hauria d’implicar directament en 
aquesta qüestió. El deure del Govern de la Generalitat és garantir el dret als submi-
nistraments bàsics a totes les persones que viuen a Catalunya. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Exigir a l’empresa subministradora Endesa la retirada de la carta enviada als 

Ajuntaments i declarar invàlid el seu contingut.
2. Firmar abans de 3 mesos els convenis amb les companyies subministradores 

de llum i gas que operen a Catalunya segons indica la llei 24/2015, on consti que les 
empreses subministradores s’han de fer càrrec de la totalitat del deute i del cost del 
servei de les famílies vulnerables.

3. Garantir que l’Agència Catalana de Consum realitza inspeccions d’ofici periò-
diques per a garantir el compliment de la llei 24/2015.

4. Implementar abans d’un mes el protocol de detecció de casos de pobresa ener-
gètica a través de la intervenció del cos de Bombers de la Generalitat.

5. Elaborar abans d’un mes un protocol que obligui les empreses subministrado-
res d’energia a la instal·lació de comptadors socials de caràcter provisional per als 
subministraments d’electricitat i de gas en habitatges en situació d’ocupació en pre-
cari de persones en situació de vulnerabilitat.

6. Realitzar abans de 3 mesos una campanya de difusió a tot Catalunya per in-
formar dels drets de la ciutadania previstos de la Llei 24/2015.

7. Obrir un expedient informatiu a Endesa i procedir, en cas d’incompliment de 
la llei 24/2015, a un expedient sancionador.

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47942 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 10.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47942)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació total del punt 1

1. Refermar el seu compromís d’evitar qualsevol intent de tall de subministra-
ment a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació total del punt 2

2. Prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics de les persones 
i les famílies, i especialment en la protecció de les persones més vulnerables, amb 
la creació d’un espai estable de treball entre totes les institucions catalanes per a 
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elaborar un protocol i un reglament de desplegament de 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, en què es defineixi la gestió del deute generat per les famílies 
en situació de vulnerabilitat social i per a garantir que cap ciutadà en situació de 
vulnerabilitat no és objecte d’un tall dels subministraments, en aplicació de la dita 
llei. Així com, elaborar una proposta de conveni conjuntament amb les administra-
cions locals i supramunicipals i les entitats representants dels ens locals, que han 
de signar les companyies subministradores d’energia, amb l’objectiu de combatre la 
pobresa energètica. S’ha de garantir el subministrament dels serveis bàsics d’elec-
tricitat i de gas i que ningú no en queda exclòs per raons econòmiques.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació total del punt 3

3. Continuar amb les inspeccions d’ofici periòdiques que du a terme l’Agència 
Catalana de Consum a les empreses de subministraments de serveis bàsics de gas 
i electricitat per a garantir el compliment de la Llei 24/2015 i, si s’escau, obrir els 
corresponents expedients sancionadors.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació total del punt 4

4. Implementar el protocol per a la diagnosi de pobresa energètica a través de la 
informació de les actuacions del cos de Bombers de la Generalitat.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació total del punt 5

5. Establir un protocol marc de gestió de les emergències i situacions en matèria 
de pobresa energètica que estableixi les responsabilitats de tots els agents i les ad-
ministracions implicades respecte als procediments que cal seguir per a combatre la 
pobresa energètica, garantir els subministraments bàsics d’energia i assegurar que 
ningú queda exclòs per raons econòmiques.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació al punt 6

6. Realitzar des de l’Agència Catalana del Consum, durant el 2020, una campa-
nya de difusió a tot Catalunya per informar dels drets de la ciutadania previstos a 
la llei 24/2015. 

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De modificació total del punt 7

7. Continuar aplicant totes les vies sancionadores que permet la legislació vigent 
en matèria de protecció dels consumidors i en matèria de garantia i qualitat del sub-
ministrament d’energia, en el cas que les companyies subministradores no atenguin 
llurs obligacions i, específicament, quan apliquin talls de subministrament indeguts 
a les llars, no permesos per la Llei 24/2015.
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