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A. INTRODUCCIÓ 
En els últims anys diversos agents socials, entre ells el sector social, 
han alertat de l’augment de la pobresa energètica a Catalunya i la 
necessitat de dur a terme mesures preventives que s’adrecin directa-
ment a les causes estructurals del problema. Aquestes causes princi-
palment són:

■■ La situació individual de la persona: nivell d’ingressos, estat de salut, 
xarxa de suport, entre d’altres.

■■ La qualitat de l’edificació: grau d’eficiència de l’habitatge, fonts 
d’energia i sistemes de calefacció disponibles, etc.

■■ Els preus de l’energia

Des de diversos àmbits s’han analitzat amb profunditat les dues pri-
meres causes i esbossat possibles solucions, però en el cas del preu 
de l’energia no trobem tants materials divulgatius que ho analit-
zin des d’una perspectiva de vulnerabilitat energètica i de drets dels 
consumidors.

Estem pagant per l’energia preus superiors a la mitjana europea 
mentre que el nostre poder adquisitiu està per sota dels altres Estats 
membres1, que fa que el cost en subministraments bàsics tingui una 
càrrega més gran en la “cistella” bàsica de les llars a casa nostra.

Quan parlem del nivell d’ingressos o la qualitat de l’edificació, les per-
sones, a nivell individual, hi podem tenir una certa influència, malgrat 
les evidents dificultats. Per exemple, podem intentar controlar les des-
peses que tenim, fer previsions a futur o esforçar-nos per aconseguir 
més ingressos. Amb l’habitatge, també es poden prendre decisions a 
nivell individual sobre, per exemple, el sistema de calefacció a utilitzar, 
o l’ús de mesures d’eficiència de baix cost. La principal diferència amb 
la variable del preu de l’energia és que a nivell individual tenim poc 
marge per actuar. Ens és difícil poder fer previsions o estimacions, o 
canviar el preu de l’energia, ja que ve definit gairebé exclusivament pel 
mercat i per les polítiques energètiques. És cert que els consumidors 
podem triar entre diferents modalitats i contractes i això influeix en el 
preu que paguem, però una part molt important depèn de la voluntat 
política i dels diferents operadors del mercat. 

Això fa que la incidència que puguem tenir com a consumidors sigui 
limitada, i aquí també és on es fa més evident el paper que pot tenir el 
tercer sector en impulsar canvis que es tradueixin en un benefici social 

1 Ec.europa.eu. (2018) i  Eurostat (2016)
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per a les persones, especialment les més vulnerables. El tercer sector 
té doncs un rol clau a l’hora de crear una massa crítica que reclami un 
model més just i transparent, que incorpori la perspectiva dels col-
lectius vulnerables i solucions a curt, mig i llarg termini.

Així, com a agents que tracten directament amb els col·lectius vul-
nerables, les entitats del tercer sector, tenen un paper essencial a l’hora 
de divulgar la informació necessària per apoderar a les persones en 
l’àmbit energètic i poder prendre decisions crítiques. En aquest sen-
tit cal recalcar el llarg recorregut que aquestes entitats han dut a 
terme en la lluita contra la pobresa energètica a través de meca-
nismes tant de denúncia com assistencials (pagament de factures, 
assessorament en les factures i tarifes) o prevenció. 

És per aquest motiu que aquest dossier vol ser una eina de 
referència per a que aquestes entitats puguin seguir construint 
la seva tasca d’apoderament en el camp de la pobresa energètica. 
Així, es centrarà en analitzar com funciona el mercat energètic, què 
condiciona els preus de l’energia, quines mesures de protecció exis-
teixen, i quin efecte tenen els preus en el benestar de les persones. 
Finalment s’exposaran una sèrie de recomanacions polítiques per tal 
d’incidir en el preu de l’energia com a un dels factors causants de la 
pobresa energètica.
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B. EFECTE DEL PREU DE L’ENERGIA SOBRE EL 
BENESTAR
Sembla lògic pensar que, quant més cara sigui l’energia, més pes tindrà 
el pagament de factures de subministraments sobre els pressupostos 
familiars, i acabarà afectant al benestar de les persones. A continuació, 
s’analitza què entenem per benestar, la relació entre el benestar i el 
preu de l’energia, i després s’avalua l’impacte que té el preu de l’energia 
sobre el benestar d’aquelles persones que estan patint una situació de 
vulnerabilitat ja que, quan el preu de l’energia augmenta, disminueix el 
benestar de les persones amb ingressos econòmics baixos2.

B.1 La relació entre el benestar i el preu de l’energia
Per entendre l’efecte del preu de l’energia sobre el benestar primer 
hem de definir què entenem per benestar. Si bé el terme és subjectiu, 
aquesta guia utilitza la definició de Biermann i Welsch (2014) en el seu 
estudi sobre preu de l’energia, pobresa energètica i benestar. Així, per 
benestar entenem el grau subjectiu de satisfacció  d’una persona amb 
la seva vida. Però com podem saber com afecta el preu de l’energia a 
aquesta satisfacció?

Com s’ha vist anteriorment, un dels factors que determinen la 
pobresa energètica és la relació entre els ingressos a la llar i la despesa 
en energia. De fet, la primera definició de pobresa energètica impul-
sada al Regne Unit entenia que una persona es trobava en una situació 
de pobresa energètica quan destinava almenys 10% dels seus ingressos 
al pagament de factures d’energia. Aquesta definició és qüestionable i, 
de fet, ha evolucionat en el temps, però dóna una idea de la importàn-
cia dels recursos que es destinen al pagament de l’energia en les situa-
cions de pobresa energètica. El que una família destina al pagament de 
factures de subministraments depenen d’una banda de l’ús de l’energia 
que fa a la llar i, de l’altre, del preu d’aquesta energia. 

El preu de l’energia influeix de tres maneres en el benestar:

■■ l’usuari no utilitza tanta energia com necessitaria3;

■■ l’usuari destina part dels diners al consum d’energia però redueix en 
altres costos necessaris pel seu benestar4 i 

■■ l’usuari no pot pagar les factures i s’endeuta5.

2 Biermann i Welsch, 2014; Herrero i Jiménez Meneses, 2016; McKenzie et al., 2015

3 Segons Herrero i Jiménez Meneses, 2016

4 Biernmann i Welsch, 2014; Huang i Huang, 2009

5 Garcia i Mundó, 2014
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L’usuari no utilitza tanta energia com necessitaria: Segons Herrero 
i Jiménez Meneses (2016), tant una disminució dels ingressos com un 
augment del preu de l’energia resulta en una disminució del consum 
domèstic energètic i un augment global del nombre d’habitatges que 
viuen sota condicions de pobresa energètica. Aquesta disminució del 
consum fa que els usuaris es privin de viure en situacions de confort 
i per tant, especialment en èpoques on la demanda energètica és més 
elevada6, els nivells de benestar disminueixen. És interessant remarcar 
que quan hi ha més demanda energètica també hi sol haver un aug-
ment del preu de l’energia perquè a més demanda, el preu de la oferta 
d’energia augmenta. Per tant, és precisament quan els usuaris més vul-
nerables necessiten més energia quan els hi surt més car pagar-la, i per 
tant esdevenen encara més vulnerables. 

L’usuari destina part dels diners al consum d’energia però 
redueix en altres costos necessaris pel seu benestar: Segons Huang i 
Huang  (2009), com que la relació entre el preu de l’energia i el consum 
segueix un model econòmic inelàstic, un augment del preu de l’energia 
no té perquè traduir-se en una disminució del seu consum a curt ter-
mini però sí en una disminució del benestar perquè els usuaris deixen 
de consumir altres béns i serveis a canvi de poder pagar l’electricitat7. 

L’usuari no pot pagar les factures: La tercera relació entre un aug-
ment del preu i el benestar té a veure amb la incapacitat dels usuaris 
en pagar les factures elèctriques. Assumint que els ingressos no varien 
i que els usuaris tenen dificultats en pagar les factures, un augment del 
preu de l’energia repercutirà en la seva incapacitat per pagar-les. Així, 
la dificultat per fer front a les factures dels subministraments ener-
gètics contribueix a augmentar l’endeutament de les famílies.

B.2. Efectes sobre el benestar
Com es dibuixa a la secció anterior, el preu de l’energia té incidèn-
cia sobre el benestar, tant a nivell físic com psicològic. A nivell físic, 
quan l’usuari deixa d’utilitzar l’energia o quan deixa d’utilitzar altres 
béns necessaris per poder pagar l’energia, la seva salut es pot veure 
afectada8. A nivell psicològic, no només el fet de no poder accedir a 

6 Biermann i Welsch, 2014

7 Hills, 2012; Bhattacharya et al., 2003

8 Garcia i Mundó, 2014; Peralta et al., 2017; Liddell i Morris, 2010
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l’electricitat necessària sinó que no poder pagar les factures afecten a 
l’estat psicològic i emocional9.

A nivell de salut física, les persones que no poden fer front a les fac-
tures o que no utilitzen tanta energia com necessitarien per escalfar la 
casa, viuen a “temperatures inferiors a les recomanades durant les èpo-
ques fredes i també acostumen a tenir una major presència d’humitat 
i floridura.”10. Les conseqüències són sobretot per aquelles persones 
d’edat avançada o que tenen problemes de salut, ja que aquesta empi-
tjora. Així, a nivell de salut física, es presenten problemes a nivell car-
diovascular i respiratori, així com un pitjor desenvolupament en nens 
de les capacitats psicomotrius, menys augment de pes, i més ingressos 
hospitalaris11.

A nivell de salut psicològica, els adults poden passar estrès i ansie-
tat per no poder fer front al pagament de les factures12. En el cas de 
nens es destaquen els problemes d’aprenentatge i en el cas dels adoles-
cents, augmenten els problemes de salut mental13.

Està clar que el benestar es veu compromès amb el preu de 
l’energia, però quanta energia necessitem a la llar per viure dignament?

9 Liddell i Guiney, 2015

10 Malmusi i Peralta, 2017, p.64

11 Malmusi i Peralta, 2017

12 Marmot Review Team, Keith B G Dear et al., 2011

13 Barnes, 2008
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C. NECESSITATS ENERGÈTIQUES BÀSIQUES I ÚS DE 
FONTS ENERGÈTIQUES
Considerem que l’accés a un mínim d’energia és un dret humà, ja que 
és necessari per a assegurar un nivell de vida adequat per a la salut i el 
benestar. Actualment a Catalunya s’estima que hi ha més de 500.000 
persones amb dificultat per pagar els subministraments14. Però quin és 
aquest mínim d’energia que fa que certes persones no puguin satisfer 
les seves necessitats bàsiques. De què depèn? I què hi podem fer?

C.1 Quants kWh ens calen per viure dignament i com 
s’obtenen?
A casa, utilitzem l’energia per il·luminar-nos, escalfar la llar i els ali-
ments i per fer anar diferents equips, i és relativament senzill determi-
nar i quantificar els equips bàsics que es necessiten a la llar: bombe-
tes, nevera, cuina, rentadora, sistema de calefacció i/o refrigeració (en 
funció de la zona climàtica), ordinador, telèfon i altres equips. Però la 
complexitat recau a l’hora de determinar quant consumeixen els apa-
rells ja que això farà variar el consum. Per exemple, una nevera antiga 
pot utilitzar 1.000kWh/any mentre que una eficient utilitza només 
350kWh/any. Però qui es pot permetre comprar una nevera eficient? 
Segurament, les persones en situació de vulnerabilitat no poden assu-
mir la inversió inicial més elevada que requereix comprar una nevera 
moderna de baix consum. Així, el seu consum mínim serà diferent que 
el d’una llar on hi hagi una nevera eficient tot i estar cobrint les matei-
xes necessitats bàsiques.

Fent una repassada als estudis existents en aquest àmbit obser-
vem molta diversitat de dades i consideracions. Per exemple Bravo, 
Krugmann & Goldemberg (1983) van suggerir que la cistella de necessi-
tats bàsiques incloïa la preparació i conservació d’aliments i el submi-
nistrament d’aigua, el condicionament de l’espai, la higiene persona, 
l’oci i la comunicació social i que les necessitats bàsiques variaven 
entre 2.400 kWh/persona i any per zones urbanes temperades/càlides 
fins als 14.000 kWh/persona i any i Parikh (1978) va estimar que l’ener-
gia requerida per subsistir era d’uns 2.400 kWh persona i any, però 
els dos són estudis de fa més de trenta anys. L’Agència Internacional 
de l’Energia, en un informe publicat al 201015 proposava un llindar de 

14 Idescat.2015. 

15  Energy for a sustainable Future. Agència Internacional de l’energia. (2010)
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100kWh d’electricitat + 1.200kWh d’altres combustibles a l’any. També el 
recent aprovat bo social elèctric (RD 897/2017) limita l’energia elèctrica 
subjecta a descompte, fet que es podria considerar com un criteri per 
fixar el consum mínim vital elèctric. Varia entre 1.200 kWh i 3.600 kWh 
per llar i any en funció de  la unitat familiar.

Comprovem així que hi ha tants valors com estudis i responen a les 
diferents realitats climàtiques, urbanístiques, socials i culturals i això 
fa més complex establir uns valors concrets. D’altra banda, cal tenir en 
compte que el consum energètic residencial, en general, ha augmentat 
els últims anys, degut en part a l’aparició de nous equips domèstics, i 
que agafar com a referència absoluta i única estudis fets en dècades 
anteriors no seria realista.

Aquesta energia, aquests kWh, s’han generat a través de combus-
tibles com el carbó o recursos naturals com el sol i el vent i arriben a 
casa en forma de subministrament elèctric, de gas natural, de propà, 
de butà, de biomassa, etc... De fet, tots els habitatges requereixen d’un 
subministrament d’electricitat, però l’ús de la resta de fonts dependrà 
d’on s’ubiqui l’habitatge, de les característiques del mateix o de la situ-
ació personal de qui hi visqui. Per exemple, la xarxa de distribució de 
gas natural no arriba a tots els municipis, hi ha zones que compten 
amb propà canalitzat o famílies que opten pel butà com a font d’ener-
gia. El més freqüent és que contractem aquests serveis a empreses 
subministradores tot i que també hi ha l’opció d’autoproduir-se l’ener-
gia necessària a la llar.

D’altra banda, ja hi ha veus que comencen a demanar que es 
considerin també les necessitats energètiques relacionades amb el 
transport. Sovint trobem concentracions de llars vulnerables en cer-
tes zones de la perifèria urbana, que depenen de mitjans de trans-
port públic o privat més o menys dependents d’energia per poder 
desplaçar-se.

Ara que ja s’identifiquen d’on venen els kWh que necessitem a la 
llar, el següent pas és, analitzar breument, com arriba aquesta energia 
a casa nostra. 
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C.2 Com funciona el mercat elèctric
Fer un clic a l’interruptor de la llum és un gest senzill però el fet que la 
bombeta s’encengui és possible gràcies a l’acció coordinada de molts 
agents i operadors. En el mercat elèctric intervenen diferents agents 
que queden resumits en el següent esquema. 

Imatge 1.

Generació: Diferents companyies generen energia elèctrica que prové 
de combustibles fòssils, nuclear, eòlica, fotovoltaica, etc... Es tracta 
d’una activitat liberalitzada, el que vol dir que qualsevol de nosaltres 
pot generar electricitat i injectar-la a la xarxa. Una vegada generats, 
els kilowatts hora (kWh) d’electricitat, s’han de transportar.

Transport: Es duu a terme a les torres de línia d’alta tensió gestionades 
per l’empresa Red Eléctrica de España (REE).

Distribució: Un cop l’electricitat arriba al punt on s’ha d’utilitzar, la 
xarxa de distribució transporta els kWh fins als punts de demanda. La 
gestió d’aquesta activitat està distribuïda geogràficament entre dife-
rents empreses. Així, Iberdrola domina la part central de la Península 
Ibèrica, Endesa distribueix a Aragó, Catalunya i Andalusia, Gas Natural 
Fenosa a terres gallegues i EDP i Enel Viesgo a la costa cantàbrica. 
Altres distribuïdores gestionen xarxes més petites.

Comercialització: Finalment, les comercialitzadores són els agents 
que facturen el subministrament elèctric i quantifiquen el servei en 
euros. A Espanya hi ha més de cent comercialitzadores d’electricitat, i 
els consumidors som totalment lliures d’escollir amb quina contractem 

Comercialitzador

ConsumidorsDistribucióTransport

€

Generació

Gestió econòmica del sistema
(compra-venda d’electricitat)

ACTIVITATS REGULADESACTIVITATS
EN COM-
PETÈNCIA 
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el servei. Igual que fem amb la telefonia mòbil o d’altres serveis, podem 
valorar diferents ofertes i en funció del nostre criteri (econòmic, ecolò-
gic, origen, etc...) escollir proveïdor.

C.3 Com funciona el mercat del gas
Igual que amb l’electricitat, per poder utilitzar gas a casa nostra, calen 
molts agents. El sistema de subministrament del gas està dividit en 
7 parts: Producció i aprovisionament (importació); Regasificació, 
Transport, Emmagatzemant, Distribució, Comercialització i Consum. 

Imatge 2: Esquema sistema gasista. 

Font: Ecoserveis a partir de l’informe Entiende el sistema Gasista. Observatorio crítico de la energia

Producció i aprovisionament: En el mercat espanyol s’entén aprovisio-
nament com la compra de gas natural a productors estrangers. Espanya 
és deficitària en gas natural, així la majoria s’importa d’Algèria (58%) 
de Noruega (11%), Qatar (9%), Nigèria (8%) i Trinitat i Tobago (6%)16. En 
aquests països es duu a terme l’extracció seguit del tractament i poste-
rior liqüefacció per a que es pugui transportar de manera líquida a tra-
vés de gasoductes o vaixell. Aproximadament la meitat del gas natural 
que arriba a Espanya és en formal gasós (GN) i l’altra meitat en estat 
liquat (GNL) a través de vaixells. Aquest aprovisionament és realitzat per 
societats mercantils a través de contractes bilaterals de llarg termini sig-
nats amb els països productors o a través d’operacions comercials a curt 
termini entre d’empreses productores i comercialitzadores. 

16 CNMC (2017)
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Regasificació: Es duu a terme a  les plantes de regasificació on es 
transforma el gas natural en estat líquid, descarregat pels vaixells 
metaners, a estat gasós. Un cop passat a estat gasós s’introdueix a la 
xarxa de gasoductes de transport. A Espanya hi ha 6 plantes regasifi-
cadores situades a Barcelona, Sagunt, Cartagena, Huelva, Mugardos y 
Bilbao. La majoria son propietat d’Enagás. 

Transport: Com s’ha esmentat, el gas pot arribar a la península a tra-
vés de gasoductes o a través de vaixell. Un cop importat i regasificat es 
transporta a diferents punts del país mitjançant 7 eixos de transport 
intern. Dels 13.000km de gasoducte de transport, la major part els ges-
tiona l’empresa Enagas. 

Emmagatzematge: Per a poder garantir el subministrament (pel 
2017 era de 20 dies però canvia cada any), es busquen llocs que puguin 
emmagatzemar el gas. Així, s’aprofiten antics jaciments o s’injecta en 
aqüífers profunds o en cavitats generades en formacions salines. 

Distribució: Compren els gasoductes de baixa pressió i aquells que 
deriven del gasoducte de la xarxa bàsica i porten el gas fins al punt de 
consum. La propietat està segmentada regionalment, com passa amb 
l’electricitat, amb una empresa dominant en cada regió.

Comercialització: Fa referència a la venda de gas als consumidors 
finals i, tot i que a Espanya hi ha més de cent companyies comercialit-
zadores, més de la meitat de la comercialització pertany a Gas Natural 
Fenosa i Unión Fenosa Gas. Com passa en el mercat elèctric, les comer-
cialitzadores amb major quota de mercat a cada regió tendeixen a ser 
aquelles que son també propietàries de les xarxes de distribució.

Un cop explicat a grans trets com funcionen els mercats energètics 
a Espanya, és més senzill analitzar com es conforma el preu dels sub-
ministraments energètics. El següent apartat sintetitza la formació de 
preus de l’electricitat, gas natural i gas propà canalitzats i butà enva-
sat, que són els més freqüents a nivell domèstic.
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D. ELS PREUS DE L’ENERGIA
Ja s’ha comentat que els consumidors domèstics paguem un dels preus més 
cars per  l’electricitat i el gas de la Unió Europea, i que, en canvi, el nostre 
poder adquisitiu està per sota de la mitjana europea. Per posar un exemple, 
de tots els Estats membres, Espanya és el país amb un major increment de 
preus del gas per consumidors domèstics des de 2010, més d’un 70%17.

A nivell domèstic, a l’Estat espanyol una família pagava de 
mitjana, l’any 2008 1.566€18 en concepte de despeses energètiques 
mentre que al 2018, pel mateix consum estaria pagant 2.238 € (con-
sum de 7.544 kWh), és a dir més d’un 40% més. 

A banda, tal i com mostren els següents dos gràfics, a nivell intern, 
els preus de l’energia han evolucionat a un ritme molt superior al que 
ho ha fet el nivell de vida.

Gràfic 1 i 2. Evolució dels preus de l’electricitat i del gas respecte 
l’IPC i del salari brut anual. 

Font: Ecoserveis a partir de dades de l’IDESCAT, a partir de dades de l’Enquesta de pressu-
postos familiars, base 2006, de l’INE.

17 Eurostat, Energy statistics. Data de consulta 17.05.2016

18 Segons l’IDAE (2011) de mitjana en un edifici viuen 2,7 persones.
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Com s’observa als gràfics anteriors, el preu de l’electricitat no ha parat 
d’augmentar durant els últims 10 anys. Aquest increment representa que 
el 2016 es paga un 66,7% més per l’energia que al 2006, mentre que l’IPC 
només ha augmentat un 14,7%. Pel que fa al gas ciutat, tot i que el preu 
és més fluctuant, la tendència també és a l’augment. Des del 2006, el 
preu del gas ha augmentat en un 40%, respecte el 14,7% d’augment de 
l’IPC. A més, els salaris s’han mantingut estables des de 2008. Això 
representa que hem de destinar major part del nostre salari a pagar 
per l’energia. Per tant, el preu de l’energia afecta de manera doble als 
usuaris, d’una banda perquè el preu ha augmentat per si mateix i per 
l’altre perquè els ingressos no han augmentat.

Per entendre la formació de preus a continuació es resumeix com 
es calcula el preu de l’electricitat, el gas natural, el propà o el butà.

D.1 El preu de l’electricitat 
La formació del preu de l’electricitat és una qüestió complexa però és 
pot partir d’un element conegut: la factura. A través del rebut podem 
identificar i analitzar els elements que actuen sobre el preu que 
paguem els consumidors. Abans d’entrar en els costos pròpiament, 
és interessant identificar a la factura dos elements que tenen influèn-
cia sobre el preu que acabem pagant els consumidors i sobre els que 
podem influir directament els consumidors: la modalitat de subminis-
trament i el tipus de contracte.  

Modalitat de subministrament

El primer element és la modalitat de subministrament, ja que actu-
alment existeixen dos tipus de tarifa: PVPC (Preu Voluntari al Petit 
Consumidor) de mercat regulat, o contractes bilaterals amb una 
empresa de mercat lliure.

De les més de cent companyies comercialitzadores, n’hi ha 6 que 
operen al mercat regulat. La següent taula indica les empreses comer-
cialitzadores en mercat regulat i algunes de les principals de mercat 
lliure. 
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Taula 1: Comercialitzadores d’electricitat mercat regulat i mercat lliure. 

Mercat Regulat Mercat Lliure

Endesa Energía XXI, S.L.U. Endesa Energía S.A

Iberdrola Comercialización de Último  
Recurso, S. A. U.

Iberdrola clientes S.A.U

Gas Natural S.U.R., SDG, S.A.
Gas Natural Comercializadora, S.A.

Gas Natural Servicios Sdg, S.A.

EDP Comercializadora de Último  
Recurso, S. A.

EDP Energía, S.A.U.

Viesgo Comercializadora de referencia, S. L. Viesgo Energía, S.L.

CHC Comercializador de Referencia S. L. U. Som Energia 

Holaluz

Gesternova

...fins a un centenar

Font: Ecoserveis

Les comercialitzadores del mercat regulat han d’oferir el servei a un 
preu màxim de  PVPC que fixa el mercat de producció i al que se li afe-
geixen els costos regulats i fixats, però que no incorpora cap altre cost. 
Les comercialitzadores de mercat lliure pacten el preu lliurement amb 
el consumidor sense tenir aquest topall.

Per conèixer el preu regulat PVPC, que varia hora a hora, es pot 
consultar el següent enllaç: https://www.esios.ree.es/es/pvpc

Tipus de contracte

Hi ha centrals de generació d’electricitat que per les seves característi-
ques i complexitat, han d’estar funcionant de forma contínua, com és 
el cas de les centrals nuclears. Això implica que generen kWh dia i nit, 
tot i que la demanda elèctrica nocturna normalment és menor. Existeix 
un tipus de contracte que ofereixen totes les comercialitzadores que 
s’anomena discriminació horària on s’incentiva l’ús d’electricitat en 
les hores que s’anomenen “vall” amb un preu un 50% inferior.  Aquesta 
mesura pretén distribuir la demanda energètica durant tot el dia, fet 
que permet aprofitar millor l’energia que es genera evitant pèrdues al 
sistema.

https://www.esios.ree.es/es/pvpc
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Imatge 3: Discriminació horària. 

Font: Projecte SMART-UP

Així, com a consumidors pagarem l’electricitat a un preu diferent si esco-
llim una modalitat de subministrament o una altra i un tipus de contracte 
o altre, i aquesta elecció depèn de nosaltres. En canvi, hi ha d’altres ele-
ments que afecten al preu i que venen fixats per les regles del mercat o 
per l’Estat. En el cas de l’electricitat, el preu final ve donat per la suma de: 
import fixat i regulat + import variable preu mercat+ impostos.

Imatge 4: Preu de l’electricitat. 

Font: Ecoserveis

Impostos

Qualsevol impost té un efecte sobre el preu final i, de fet, estem acos-
tumats a veure qualsevol producte o servei gravat per l’IVA. El cas 
de l’electricitat, no és una excepció i, a més, se li ha d’afegir un altre 
impost, l’Impost d’electricitat. 

Import fixat
/regulat

Import 
variable preu 

del mercat
elèctric

Impostos + + = Preu de 
l'electricitat
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■■ IVA. El tipus impositiu que s’aplica a la factura elèctrica és el gene-
ral, actualment al 21%. Ara bé, l’electricitat és un bé essencial i neces-
sari per una vida digna i una condició imprescindible per a l’exercici 
d’altres drets fonamentals pel que hauria de considerar-se també a 
efectes d’IVA, com un bé o servei de primera necessitat i aplicar-se un 
tipus reduït com es fa amb altres béns de primera necessitat i amb 
alguns béns culturals. La Directiva sobre el sistema comú de l’Impost 
sobre el Valor Afegit19, sense entrar a valorar si l’electricitat és o no un 
bé de primera necessitat, insta que els Estats membres, prèvia con-
sulta al Comitè de l’IVA, puguin aplicar un tipus reduït de l’impost als 
lliuraments d’electricitat o gas natural. El tipus impositiu espanyol 
en l’electricitat està per sobre de la mitjana europea.

■■ Impost de l’electricitat. Impost especial al tipus del 5,11% sobre el 
terme de potència i el terme d’energia de la factura. L’any 2016 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) va recaptar 1.260 
milions d’euros20 per aquest concepte, que es cedeix a les Comunitats 
Autònomes. En el cas de Catalunya es van ingressar 243,61 milions 
d’euros21 a la cistella de tributs.

    Val la pena fer  tres reflexions:

1. L’impost d’electricitat s’emmarca dintre dels impostos especials 
com el que grava el fet de fumar una cigarreta o beure alcohol, i 
es justifica la imposició per garantir l’ús racional dels recursos 
naturals i per a protegir la salut de les persones. Però si s’emmarca 
dins dels impostos especials de fabricació, per què grava també el 
terme de potència? Quan bevem cervesa paguem un impost rela-
cionat amb el número de litres que bevem però no per la resta. De 
fet, en el cas del gas que s’analitza més endavant, l’impost sobre 
hidrocarburs només grava el consum pel que no sembla justificat 
que per l’electricitat sí que es gravin altres conceptes. 

2. Tot i que sembli estrany, l’impost de l’electricitat està gravat també 
per l’IVA, fet que suposa una doble imposició. No sembla just, tot 
i que la llei ho empara22. Si, com dèiem abans, l’any 2016 es van 

19 Article 102 de la Directiva 2006/112/CE del Consell de 28 de Novembre 

20 Agencia Tributaria (2016)

21 Idescat (2016)

22 L’article 78 de la Llei 37/1992 d’IVA diu respecte a la base imposable: ” Los tributos y graváme-
nes de cualquier clase que recaigan sobre las mismas operaciones gravadas, excepto el propio Impuesto 
sobre el Valor Añadido. Lo dispuesto en este número comprenderá los impuestos especiales que se exijan 
en relación con los bienes que sean objeto de las operaciones gravadas, con excepción del impuesto espe-
cial sobre determinados medios de transporte.”
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recaptar 1.260 milions d’euros en concepte d’impost d’electricitat, 
cal afegir, en concepte d’IVA, 264,6 milions d’euros.

3. I com a darrera reflexió, si l’aplicació d’impostos especials es jus-
tifica en la necessitat de garantir l’ús racional dels recursos natu-
rals i la protecció de la salut de les persones, sembla prou cohe-
rent que es destinés part d’aquests ingressos a donar resposta a un 
problema com la pobresa energètica, que té una afectació directa 
sobre la salut de les persones.

Import variable: el mercat elèctric

Si tinguéssim una central elèctrica a casa, avaluaríem els costos que 
ens representaria generar cada kWh i això equivaldria al preu. Però la 
realitat és més complexa, ja que el sistema elèctric a Espanya el confor-
men nombrosos agents i centrals de generació de diferents tipus (cen-
trals nuclears, centrals de carbó, de cicle combinat, centrals hidroelèc-
triques, centrals eòliques, etc...), amb costos de generació diferents. 
Per exemple, una central de cicle combinat, necessita comprar el gas 
natural; en canvi una central eòlica necessita vent que no es compra 
sinó que s’aprofita quan en fa. El següent gràfic mostra precisament 
com els preus del mercat elèctric augmenten proporcionalment a la 
disminució de l’aportació de renovables al sistema:

Gràfic 3: Relació entre les fonts de generació i el preu del mercat elèctric

Font: Jorge Morales de Labra (2014).  
Disponible a https://jorpow.com/2014/07/03/por-que-sube-mi-factura-de-la-luz/
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Els costos de generació són un factor important a l’hora de determinar 
el preu, però com es fixa exactament el preu del kWh elèctric?

A Espanya s’ha optat per gestionar l’electricitat a través d’un mercat 
a un sol preu, com si tots els kWh costessin el mateix de generar. De 
forma simplificada, un dia abans de que l’energia sigui generada i utilit-
zada, els agents que operen en el mercat intercanvien energia per cadas-
cuna de les hores del dia en un mercat organitzat, l’Operador del Mercat 
Ibèric Espanyol (OMIE). Així els venedors, les centrals generadores, pre-
senten les seves ofertes i els compradors, les comercialitzadores, pre-
senten l’oferta de compra per cada hora del dia següent. Amb aquestes 
ofertes la OMIE construeix les corbes d’oferta i demanda de cada hora 
i de l’encreuament de les corbes, de la cassació, surt el preu de mercat 
per cada hora, que es pagarà per igual a tots els venedors independen-
tment de l’oferta que hagin fet. És el que s’anomena mercat marginalista, 
on qui fixa el preu és l’últim agent que entra al mercat (el més car). Per 
tal de satisfer la demanda prevista, l’OMIE fa entrar en la cassació pri-
mer les tecnologies més barates com per exemple, les renovables, i quan 
s’acaba l’oferta de kWh de les tecnologies més barates, van entrant en 
joc les tecnologies més cares, que són les que acaben fixant el preu final 
per a tots els operadors que han venut electricitat. L’estructura de fonts 
d’energia final abocada a la xarxa que permet cobrir les necessitats de 
subministrament del sistema és el que anomenem el mix energètic. 

És com si anéssim a la peixateria i ens cobressin qualsevol peix 
a preu de rap perquè aquell dia aquest era el producte més car al 
mostrador. No sembla gaire just, oi? En el següent enllaç podeu accedir 
al preu horari del mercat elèctric: http://www.omie.es/reports/ 

El mercat doncs, tal i com està dissenyat, no revela els costos per 
cobrir la demanda d’electricitat sinó només els costos de la central més 
cara del mix energètic. Hi ha altres factors que fan que el preu final 
de l’electricitat pugui ser més alt del que realment costa genera-la. Per 
exemple, darrerament sentim que els preus de l’electricitat estan pels 
núvols i no és només atribuïble a condicions meteorològiques com la 
sequera, sinó que les empreses  tenen capacitat per exercir poder de 
mercat. De fet, no fa gaire que l’òrgan regulador elèctric, la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), va sancionar a alguna 
companyia per manipulació de preus de mercat. 

No s’aprofundirà més en aquest aspecte perquè és complex i 
s’escapa de l’àmbit del dossier, però caldria reformar el sistema i regu-
lar el sistema de fixació de preus de forma que repercuteixi els verita-
bles costos de producció incorporant, no només el cost econòmic, sinó 

http://www.omie.es/reports/


El preu de l’energia, factor clau en l’augment de la pobresa energètica  ■ ■ ■ 

21

també les externalitats de cada kWh. És a dir, incorporant el punt de 
vista de la sostenibilitat, ja que el cost ambiental i per la salut de cre-
mar carbó és més elevat que el d’aprofitar el vent i el Sol.

Import fixat/regulat

Com s’apuntava anteriorment, un cop generada cada unitat d’energia, 
cada kWh, calen molts agents per a fer possible que arribi l’electricitat 
a casa i s’encengui el llum quan prenem l’interruptor. Tot aquest procés 
representa uns costos pel sistema, que paguem en la nostra factura i 
que repercuteixen en el cost final, el preu que paguem els consumidors 
per l’electricitat. Aquí s’inclouen els costos que regula i ingressa l’Estat 
per a mantenir el sistema però també els marges comercials i altres 
conceptes que repercuteixen les companyies sobre el preu.

Costos regulats per l’Estat: Peatges i càrrecs

És competència de l’Administració General de l’Estat regular anualment23 
l’estructura dels càrrecs per costos regulats i peatges corresponents a 
l’ús de les xarxes de transport i distribució així com establir els criteris 
que donin garanties als agents que operen en el sector. En la nostra fac-
tura això ho paguem a través d’un concepte que s’anomena peatge d’accés 
i que s’aplica tant al terme de potència com al terme d’energia.

Sota el concepte de peatges s’inclouen els pagaments per contri-
buir als costos de les xarxes de transport i distribució de l’electricitat 
i sota el concepte de càrrecs s’inclouen altres pagaments relacionats 
amb altres aspectes regulats del sistema. En aquesta borsa es paga per 
conceptes diversos com:

■■ mantenir al regulador energètic, la CNMC;

■■ gestionar els residus nuclears; 

■■ el sobrecost de fer arribar l’electricitat als territoris no peninsulars;

■■ cobrir el deute. Aquí s’inclou l’anomenat dèficit de tarifa, que és la 
diferència entre els costos de l’electricitat reconeguts per les normes 
regulatòries i la tarifa que paguen els consumidors, és a dir, la 
diferència entre el que es paga  i el que les elèctriques declaren que 
costa el sistema. El deute històric es situava a finals de 2016 en més 
de 23.000 milions d’euros, deute que paguem els consumidors amb 
interessos poc a poc, any a any. Per exemple el 2017 els consumidors 
vam pagar 2.800 milions d’euros.

23  Pel 2018 es regula a través de: Orden ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen 
los peajes de acceso de energía eléctrica.
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Ara bé, cal destacar que els costos que declaren les empreses no han 
estat auditats per un òrgan extern neutre, de manera que hi ha una 
manca de transparència en com s’ha calculat aquest deute;

■■ cobrir els incentius a les energies renovables

■■ fer els pagaments per capacitat, que són ajuts que es donen a cen-
trals generadores de suport per a que estiguin disponibles per 
posar-se en funcionament de forma urgent en cas de desajustos del 
sistema. Aquest servei hauria de finançar la generació d’electricitat 
que sigui estrictament necessària per garantir el subministrament. 
El volum i quantitats d’aquests pagaments s’han qüestionat dels 
d’alguns sectors que defensen que s’haurien de limitar.  

■■ pels serveis d’interrumpibilitat que són pagaments que es fan a 
empreses (indústries) que són grans consumidores d’electricitat per-
què, a canvi, puguin reduir el consum en cas de necessitat del sis-
tema. Aquest és un servei molt discutit perquè no s’ha fet servir gaire 
en els últims anys. De fet, es va activar per primer cop al Gener de 
2018 per, precisament, reduir el preu de l’electricitat. 

Altres costos

A banda dels peatges i càrrecs que fixa l’estat, les empreses subminis-
tradores assumeixen unes obligacions que repercuteixen directament 
al preu del consumidor. Per exemple:

■■ Marge de comercialització de les empreses que ofereixen el servei. 

■■ Taxa municipal: Les empreses paguen un 1,5% de la facturació a cada 
municipi per l’ús de les seves xarxes.

■■ Finançament del bo social: Amb la nova regulació, totes les comerci-
alitzadores financen el bo Social en funció del nombre de contractes 
d’electricitat. Aquesta metodologia és qüestionable, ja que no totes 
les comercialitzadores poden oferir el bo social als seus clients, fet 
que produeix una distorsió del mercat. Les comercialitzadores reper-
cuteixen aquest import als seus clients.

■■ Aportació al Fons Nacional d’Eficiència Energètica. Els comercialit-
zadors de gas i electricitat han d’aportar, en funció del seu volum de 
facturació, una quantitat de diners24 que permet la posada en marxa 
de mecanismes de suport econòmic i financer, assistència tècnica, 
formació i informació o d’altres mesures que permetin augmentar 
l’eficiència energètica en diferents sectors. 

24 Per exemple pels comercialitzadors de referència és de 0,000265€/kWh  
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Imatge 5: Esquema de distribució costos de la factura. 

Font: Ecoserveis

Però l’electricitat no és l’única font d’energia que utilitzem a les llars. 
Per a escalfar la llar o el menjar així com l’aigua calenta podem també 
utilitzar gas. El següent apartat mostra on van els diners que paguem 
per el gas que consumim.

D.2 El preu del gas
Igual que en el cas de l’electricitat, la formació del preu del gas és una 
qüestió complexa. Aquí els consumidors també tenim una certa capa-
citat d’elecció per pagar un preu o en funció de la modalitat de submi-
nistrament que escollim. 

Modalitat de subministrament

Actualment existeixen dos tipus de modalitat tarifària: TUR (Tarifa 
d’Últim Recurs) del mercat regulat, o contractes bilaterals amb una 
empresa del mercat lliure.

Les companyies que comercialitzen mitjançant la tarifa TUR son:

■■ Endesa Energía XXI, S.L.U.

■■ Gas Natural S.U. R., SDG.

■■ EDP Comercializadora Último Recurso, S.A.

■■ Iberdrola Comercialización de Ultimo Recurso, S.A.U.

■■ Madrileña de Suministro de Gas SUR, S.L.U.

Import variable preu mercat elèctric

Impostos
Impost electricitat, IVA

Import regulat/fixat
Peatges i càrrecs
Pèrdues de transport i distribució, Transport (REE), distribució, incentius 
renovables, pagaments per capacitat, servei d’interrumpibilitat,
Operadors i taxes, deute, compensació costos sistema no peninsular
Altres costos que repercuteixen les empreses
Marge de comercialització, bo social
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Les comercialitzadores en mercat regulat han d’oferir el servei a un 
preu màxim en el cas de la modalitat TUR que es regula a través de 
resolucions normatives trimestrals publicades al BOE. La resta de 
comercialitzadores oferirà un preu lliurement pactat amb el client i a 
més pot oferir altres serveis aliens al subministrament, com contractes 
de manteniment, que encariran el cost de la factura.

Així, com a consumidors pagarem el gas a un preu diferent si esco-
llim una modalitat de subministrament o una altra, elecció que depèn 
de nosaltres. Però hi ha d’altres elements que afecten al preu i que 
venen fixats per altres factors. En el cas del gas, el preu final també ve 
donat per la suma de: import fixat i regulat + import variable preu mer-
cat+ impostos.

Imatge 6: Preu del gas. 

Font: Ecoserveis

Import variable preu de mercat del gas.

Aconseguir el gas per poder-lo subministrar als consumidors és com-
plex, ja que la peculiaritat del gas, com ja s’ha comentat, és que no 
l’obtenim aquí, sinó que l’importem, i el seu aprovisionament és un 
factor clau. La forma d’aconseguir-ho és a través de contractes d’apro-
visionament amb companyies de producció de gas natural a llarg ter-
mini combinats amb intercanvis de gas en un mercat secundari ano-
menat Mercat Ibèric del Gas (Mibgas) a curt termini. 

En el cas de les tarifes en mercat regulat, aquesta part variable ve 
determinada trimestralment a través del BOE sempre que el cost de la 
matèria prima experimenti una variació superior al 2%.

Impostos

Import 
variable preu 

del mercat
del gas

Import fixat/
regulat + + = Preu

del gas



El preu de l’energia, factor clau en l’augment de la pobresa energètica  ■ ■ ■ 

25

Import fixat/regulat

Al preu que paguem per l’energia que consumim s’han d’afegir els cos-
tos de les activitats regulades, necessàries per al funcionament del 
sistema gasista i altres conceptes. Tots aquests costos es recullen a la 
part regulada del preu del gas natural i inclouen costos de la utilització 
de les infraestructures (gasoductes de transport i distribució, instal-
lacions d’emmagatzematge o plantes de regasificació) i el funciona-
ment dels organismes necessaris per la correcta operació del sistema. 
A aquesta part regulada també se li inclouen els costos associats a la 
hibernació d’infraestructures en hibernació i desajustos del sistema 
d’anys anteriors. 

El següent gràfic, resumeix la distribució de costos de la part 
regulada: 

Gràfic 4. Repartiment costos regulats de la factura del gas. Any 2016

Font: Informe Entiende el Sistema Gasista Velasco Garasa (2017).

A banda d’aquests costos, com s’explicava pel cas de l’electricitat, cal afe-
gir el marge de comercialització de les empreses25, les aportacions al Fons 
Nacional d’Eficiència energètica o el pagament de taxes municipals. 

25  Per a les Comercialitzadores d’Últim Recurs (CUR) que comercialitzen a través de la TUR 
aquest cost s’estableix a Ordre ITC/1660/2009. El cost fixe es 1,42 €/mes i el cost variable 

Regasificació

Desajustos Temporals 2016_0,1%

Transport

Distribució
Emmagatzament 
subterrani

Desajustos Temporals 2015_0,2%
Anualitat per Dèficit Acumulat_2,7%
Anualitat per Laudo de Paris_1,1%

Anualitat per hibernació CASTOR_3,2%

Anualitat per hivernació EL MUSEL_0,8%
Taxa MINETUR_0,1%
Operador del Mercat_0,1%
Gestor Tècnic del Sistema_0,8%
Gas d'Operació_0,8%

45,1%

27,6%

13,5%

4%
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Impostos

Igual que amb l’electricitat, el subministrament de gas està gravat per un 
21% d’IVA i per l’Impost General d’Hidrocarburs que grava 0,234 c€/kWh26. 

D.3 El preu del propà canalitzat
El subministrament comú als habitatges és l’electricitat i, pel que fa a 
combustible, el gas natural és el més freqüent. No obstant, hi ha zones 
on el que hi ha és una xarxa de gas liquat del petroli, com el propà.

Els preus de gasos liquats del petroli canalitzats venen fixats pel 
Ministeri d’Indústria i inclouen el preu del terme fix (€/mes) i el terme 
variable (c€/kg). Com a exemple la Resolución de 10 de enero de 2018, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nue-
vos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por 
canalización va fixar pels primers mesos de 2018:

1. Terme fix: 1,57 €/mes

2. Terme variable: 83,0516 c€/kg

A aquest preu cal afegir-li l’impost d’hidrocarburs i l’IVA a la Península 
Ibèrica.

D.4 El preu del butà envasat
Moltes famílies, ja sigui perquè no tenen un altre sistema de calefacció 
o per poder controlar millor la despesa energètica, opten per comprar 
bombones de butà i de vegades fins i tot donar de baixa els contractes 
de gas canalitzat, si en tenen. La diferència principal és que un con-
tracte de gas canalitzat porta associats uns costos fixes, com el lloguer 
del comptador o el terme fix. Cal remarcar però que amb els preus actu-
als, si es consumeixen més de 4 bombones al mes durant tot l’any, l’ús 
de propà o gas natural canalitzat resulta més econòmic. 

A banda de la qüestió econòmica i de seguretat, la combustió del 
butà produeix un increment d’humitat a l’ambient. Això provoca una 
major sensació de fred, que pot impulsar a cremar de butà i per tant, 
acabar generant més despesa.

0,083c €/kWh.

26 La ley 15/2012 de 27 de diciembre de 2012
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El preu de la bombona de butà d’entre 8kg i 20 kg també està regulada 
i els preus s’actualitzen cada dos mesos. Per posar un exemple, a partir del 
16 de Gener de 201827 el preu de la bombona de 12,5 kg era de 14,69€.

Cal remarcar que no totes les bombones tenen un preu regulat: les 
de 6kg o les de 35kg es poden vendre a preu lliure, així que s’ha de parar 
atenció a què es compra i a quin preu. Aquí és on moltes vegades, les 
empreses o els transportistes fan negoci, oferint productes no regulats.

Fins aquí hem vist la formació de preus i algunes de les opcions 
individuals que ens permeten pagar més o menys per l’energia que 
utilitzem a casa. El sistema energètic, tot i que de forma insuficient, 
també incorpora mesures de protecció al consumidor que cal tenir 
identificades: el subministrament d’últim recurs i el bo social per 
electricitat.

27 Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 
20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como 
carburante.
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E. MESURES DE PROTECCIÓ A L’USUARI D’ENERGIA 
LLIGADES AL PREU
Des de mitjans dels anys 90 el mercat energètic està liberalitzat, però 
això no vol dir que no s’hagin introduir mesures que garanteixin el sub-
ministrament al menor cost possible. De forma resumida, per assegu-
rar aquesta protecció, es caracteritza el subministrament energètic 
com un servei d’interès econòmic general, es supervisen els mercats 
energètics, s’estableixen mesures de garantia del subministrament i 
s’ofereix una protecció específica als consumidors vulnerables. Aquest 
apartat desenvolupa els mecanismes de protecció específica a consu-
midors vulnerables vigents a l’Estat i relacionats amb el preu: en con-
cret, el subministrament d’últim recurs i el bo social.

E.1 Subministrament d’últim recurs
Com s’ha esmentat quan s’ha parlat del preu de l’electricitat i el gas, 
dins del model liberalitzat a Europa, existeix la modalitat de submi-
nistrament d’últim recurs per a determinats col·lectius per qui les 
Directives europees28 conceben el subministrament energètic com a 
servei universal. En altre paraules, Europa vol garantir que als Estats 
membres hi hagi dret al subministrament energètic de qualitat a preus 
raonables, comparables i transparents.

A Espanya aquest col·lectiu es reserva a l’àmbit domèstic i concre-
tament a:

■■ aquells consumidors en baixa tensió amb potència contractada 
menor de 10 kW per electricitat.

■■ aquells consumidors amb un consum de gas igual o inferior a 50.000 
kWh i una pressió contractada de fins a 4 bars.

Aquest subministrament s’ha d’oferir a uns preus màxims únics a tot el 
territori nacional, fixats com a PVPC (Preu Voluntari al Petit Consumidor) 
per l’electricitat  i TUR (Tarifa d’Últim recurs) pel gas.

L’avantatge d’aquestes modalitats de contractació, que s’han expli-
cat també en l’apartat C és que al preu no s’afegeixen altres costos 
com, per exemple, els contractes de manteniment o altres serveis addi-
cionals que ofereixen les empreses de mercat lliure i que incrementen 
les factures de gas i electricitat.

28 Directiva 2009/72/CE i Directiva 2009/73/CE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:ES:PDF
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Tradicionalment l’opció PVPC per electricitat havia estat més 
econòmica que les ofertes a mercat lliure, mentre que l’opció TUR es 
mantenia més cara que algunes opcions a mercat lliure. Últimament, 
però, i degut a la variabilitat de preus, es poden trobar ofertes 
d’electricitat en mercat lliure més barates que el PVPC. Això sí, cal veri-
ficar bé l’oferta per no pagar per d’altres serveis addicionals29.

Ara bé, en el cas de l’electricitat, per poder-te acollir a l’altra mesura 
de protecció, el bo social, cal estar acollit al PVPC. 

E.2 El bo social per electricitat
El subministrament de referència garanteix el dret al subministra-
ment en unes condicions raonables, mentre que el bo social es confi-
gura com una protecció social per a consumidors en una situació de 
vulnerabilitat.

El Bo Social és un mecanisme regulat per l’Estat Espanyol30 que està 
destinat a protegir als consumidors vulnerables i famílies nombroses 
a través de descomptes que han d’aplicar les companyies comercialit-
zadores. El descompte es realitza sobre la tarifa elèctrica regulada, el 
Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) a uns determinats col-
lectius en funció de la seva renda, l’ús d’energia i la situació personal.

La següent taula indica el tipus de consumidors que poden accedir 
al Bo Social i el descompte que se’ls hi aplica.

29 Comparador d’ofertes de la CNMC https://comparadorofertasenergia.cnmc.es/compa-
rador/comp2.cfm

30 Real Decreto 897/2017 por el que se regula la figura de consumidor vulnerable, el bono 
social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energia eléctrica
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Imatge 7: Característiques del Bo Social.  

Font: Ecoserveis.
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Aquesta nova regulació està vigent des de l’Octubre de 2017 i hi ha un 
període transitori fins a l’Abril de 2018 en què es va extingint l’antic bo 
social. En el moment de publicació d’aquest dossier encara és d’hora 
per fer una valoració d’impacte i protecció d’aquesta nova normativa 
perquè encara s’han de concretar molts aspectes, però sí que s’identifi-
quen deficiències rellevants per les persones en situació de vulnerabili-
tat. Per exemple:

■■ Complexitat en la sol·licitud del bo social, ja que la tramitació exi-
geix molta documentació.

■■ Incompliment dels criteris del nou bo social de més del 70% dels 
beneficiaris actuals, que no compleixen els nous requisits.

■■ Limitació de consum única a tota Espanya, sense tenir en compte 
característiques climàtiques o de l’habitatge.

■■ Gestió complexa pels consumidors en risc d’exclusió social, que 
depenen de que els serveis socials competents assumeixin el 50% de 
la factura impagada per garantir el subministrament.

Caldrà esperar i veure com es concreta l’aplicació d’aquest instrument 
durant els primers mesos de 2018.

El que sí es pot és analitzar és quines mesures de protecció vin-
culades al preu existeixen a altres llocs. Això és important perquè 
ens pot ajudar a entendre com altres països fan front a la mateixa 
problemàtica.

E.3 Mesures de protecció existents a d’altres països 
Europeus
Pel que fa als subministraments de referència per l’electricitat, és un 
mecanisme que existeix a tots els Estats membres, excepte a França i 
pel que fa al subministrament de gas, existeix subministrament d’úl-
tim recurs a alguns països com Itàlia, Bèlgica, Holanda...que ofereixen 
gas al consumidor final 31.

Pel que fa a l’aplicació del bo social hi ha quatre elements a 
considerar: 

Qui finança l’ajut

La diferència està entre si ho finança el contribuent o el consumidor. El 
Bo Social a Espanya és finançat per les companyies elèctriques que ho 

31 ACER (2016)
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repercuteixen als consumidors en les factures. A Itàlia o França es paga 
a través dels pressupostos generals de l’Estat. 

Què es finança

A Espanya s’aplica només per l’electricitat i es fa un descompte fins a 
un límit de kWh, mentre que a països com Itàlia, França o Portugal el 
bo social existeix també pel gas.  

Com a tipus d’ajuda es pot fer sobre un percentatge en el consum 
d’electricitat com aquí, a Itàlia, o Portugal, o donar una quantitat eco-
nòmica fixa com a França.32 

Qui rep l’ajuda

En el nostre cas a banda dels col·lectius amb nivells de renda baixos, 
es considera les famílies nombroses com a grup elegible pel bo social 
independentment del nivell d’ingressos. El nivell d’ingressos és el criteri 
utilitzat a d’altres països com Itàlia, França o Portugal.

32 Energía y Sociedad (2017)
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F. RECOMANACIONS
Un cop analitzats els diferents aspectes que condicionen el preu de 
l’energia, a continuació s’exposen algunes mesures que es podrien apli-
car per tal de:

■■ disminuir el preu final que paguen els consumidors, 

■■ augmentar la transparència del mercat,

■■ millorar l’accés a la informació,

■■ protegir els drets dels consumidors. 

Hem estructurat aquestes mesures considerant el seu impacte en  el 
curt i mig termini, configurant una proposta de full de ruta per assolir 
un sistema energètic més transparent i just per als consumidors:

F.1 Mesures amb impacte immediat:

F.1.1 Optimització del bo social 

Les tarifes socials són una de les mesures que la Comissió Europea 
menciona en la seva Estratègia per a l’anomenada “Unió de l’Energia”. 
És un tipus de mesura que ha estat qüestionada per alguns actors, ja 
que els seus costos acaben repercutint en la resta de consumidors o 
en els contribuents i, si no està ben dissenyada, aquells que queden 
just per sobre del llindar per accedir-hi acaben estant en una posi-
ció més desfavorida, ja que no poden beneficiar-se de la mesura tot i 
finançar-la.

No obstant això, l’aplicació del bo social té un impacte directe en el 
preu que paguen els consumidors vulnerables, de manera que serveix 
per prevenir situacions d’emergència. Ara bé, seria important tenir en 
compte 3 aspectes:

■■ Actualment a l’Estat espanyol només existeix un bo social per a 
l’electricitat, i no n’hi ha per altres fonts d’energia. Hi ha moltes llars 
que s’escalfen amb gas natural, gas butà, propà, o biomassa, i aques-
tes actualment no es poden beneficiar del descompte que suposa el 
bo social. O en el pitjor dels casos, s’incentiva l’ús de mecanismes 
de calefacció elèctrics, en general més ineficients i més cars per al 
conjunt del sistema. Així doncs, considerem que s’haurien de crear 
tarifes socials per a diferents fonts d’energia, no només per 
l’electricitat.

■■ Recentment s’ha modificat el bo social introduint nous aspec-
tes i criteris. No obstant, es manté el criteri de família nombrosa 
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independentment de la renda. D’aquesta manera hi tenen accés 
famílies que potser no ho necessiten, mentre que col·lectius que 
potencialment serien més vulnerables, com les famílies monoparen-
tals, no s’hi inclouen explícitament. S’haurien d’establir uns criteris 
per tal que el bo social financi la tarifa dels col·lectius que real-
ment ho necessiten: que cap col·lectiu en quedi fora, i que no hi 
pugui accedir qui no en té necessitat. 

■■ El bo social elèctric que hi ha al nostre país és molt complex i genera 
una càrrega burocràtica excessiva. Això dificulta tant als consumi-
dors com als treballadors socials la identificació dels potencials 
beneficiaris, així com la seva tramitació. 

■■ És important doncs simplificar al màxim la informació disponible i 
la seva tramitació per tal que això no constitueixi una barrera.

■■ A més, el bo social estableix un llindar de kWh anuals sobre els quals 
s’aplicarà el descompte, que es prorrategen per igual al llarg de tot 
l’any. Això també pot acabar afectant al preu, ja que a l’hivern, quan 
les famílies vulnerables més ho poden necessitar, segurament es 
sobrepassarà aquest llindar i acabaran pagant alguns kWh a preu de 
mercat, mentre que a l’estiu potser no faran servir tots els kWh “amb 
descompte”. Caldria repensar aquesta mesura per tal d’adaptar-se 
a les necessitats energètiques segons l’estacionalitat.

■■ El nou Reial Decret de Bo social estableix que siguin les empreses 
comercialitzadores qui financin el bo social en funció del número de 
contractes. Una gestió discutible durant anys del finançament del 
bo social està comportant una batalla judicial entre l’Administració i 
les companyies. Està resultant llarga i costosa pels consumidors, que 
veuen repercutit el sobrecost de les interpretacions normatives sobre 
les seves factures.  Cal que s’estabilitzi el mecanisme de finança-
ment del bo social per evitar interpretacions i impugnacions 
periòdiques que acabin repercutint als consumidors.

F.1.2. Reduir la càrrega d’impostos per a l’energia d’ús bàsic

■■ Com s’ha mencionat anteriorment, l’electricitat i el gas es graven 
amb un IVA del 21%, com si es tractés d’un bé de consum més. Si ente-
nem que l’energia és un requisit indispensable per satisfer molts 
drets bàsics, creiem que se li hauria d’aplicar un IVA reduït o supe-
rreduït, com es fa en altres béns de primera necessitat com el men-
jar, alguns medicaments, o la majoria de llibres.  Potser no caldria 
aplicar aquest IVA reduït o superreduït a tota l’energia que s’utilitza 
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al país. En el teixit productiu i de serveis es treu un rendiment econò-
mic de l’energia que s’utilitza, i per tant no es podria considerar un 
bé de primera necessitat, almenys per a certes activitats. Però per 
al sector residencial, o serveis bàsics com hospitals, residències de 
gent gran, escoles, etc., sí que es podria aplicar un IVA menor del que 
s’aplica actualment. 

■■ D’altra banda, observem que els impostos especials, com l’impost 
de l’electricitat o el d’hidrocarburs, s’apliquen a l’import de la factura 
incloent l’IVA, la qual cosa significa que s’està gravant no només un 
bé o servei, sinó que en el còmput s’inclou la quantitat destinada a 
pagar un altre impost. Creiem que aquesta doble imposició, mal-
grat ser legal, no té  massa lògica.

■■ Pel que fa a l’impost d’electricitat, s’emmarca dins dels impos-
tos especials que graven el consum, pel que no hauria de gravar 
el terme de potència.  A més, si l’aplicació d’impostos especials es 
justifica en la necessitat de garantir l’ús racional dels recursos natu-
rals i la protecció de la salut de les persones, sembla prou coherent 
demanar que part d’aquests ingressos es destinessin a donar res-
posta a la pobresa energètica, que té una afectació directa sobre 
la salut de les persones.

F.1.3 Augmentar la transparència de les subhastes de fixació de 
preus en el mercat elèctric

La fixació de preus a través d’un sistema marginalista és qüesti-
onable en si mateixa, ja que els costos de generació d’un kWh a tra-
vés de diferents tecnologies són molt diversos. Una alternativa seria 
realitzar subhastes per tecnologia, per exemple. Però sense entrar 
en aquest tema que podria comportar un debat econòmic més pro-
fund, una mesura immediata que s’hauria d’aplicar és la d’augmentar 
la transparència en les subhastes en que es casa l’oferta de generació 
amb la demanda prevista. Així s’evitaria que puguin ser controlades 
per empreses que tenen tant centrals que produeixen a cost molt baix 
(ex. hidràuliques, parcs eòlics...), com centrals que produeixen a cost 
molt més elevat (ex. centrals tèrmiques). Aquestes empreses, segons la 
demanda prevista, poden arribar a condicionar els preus del kWh, ofe-
rint menys energia de fonts “barates” a la subhasta i obligant a que les 
cares entrin en el mix energètic. 
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F.1.4 Sensibilitzar i divulgar sobre les alternatives existents

Malgrat la complexitat del mercat energètic, cal fer un esforç per sim-
plificar la informació i facilitar la presa de decisions als consumidors 
en relació a diversos aspectes que tenen un efecte sobre el preu que es 
paga per l’obtenció de serveis energètics. Per exemple, caldria:

■■ Divulgar quines fonts i sistemes de calefacció són més eficients i 
saludables;

■■ Divulgar tarifes o altres aspectes contractuals que poden disminuir 
directament el cost de la factura, com la discriminació horària en 
l’electricitat, o la potència contractada;

■■ Donar a conèixer i facilitar l’ús de webs i aplicacions amb compa-
radors de tarifa, fent que siguin eines d’ús normalitzat de tots els 
consumidors;

■■ Crear serveis específics d’atenció al a ciutadania en temes d’energia, 
donada la complexitat i els pocs mecanismes de protecció al con-
sumidor existents en aquest àmbit. Experiències com els Punts 
d’Atenció Energètica a Barcelona, gestionades per entitats del 
tercer sector, són iniciatives exitoses que es podrien replicar en el 
territori

F.1.5 Millorar la protecció al consumidor energètic 

En relació amb el punt anterior, cal posar en pràctica mesures que ser-
veixin per protegir més als consumidors energètics, ja que les mesures 
que hi ha actualment són insuficients. Des de que va començar el pro-
cés de liberalització de les tarifes domèstiques, s’ha observat un aug-
ment de pràctiques comercials agressives, que moltes vegades s’apro-
fiten del desconeixement dels consumidors en aquest àmbit. A un 
consumidor li pot convenir més contractar una tarifa regulada o una 
en el mercat lliure depenent del cas, però és sorprenent que en menys 
de 10 anys ja hi hagi més consumidors en mercat lliure que en mer-
cat regulat33, tractant-se d’un mercat de més de 25 milions de consu-
midors, i tenint en compte que gran part de la ciutadania ni tant sols 
coneix la modalitat en què està.  

F.1.6  Impulsar programes per incorporar renovables al sector 
residencial, especialment als col·lectius vulnerables

Una llar que té plaques fotovoltaiques o tèrmiques, per exemple, està 
menys exposat a les variacions en el preu de l’energia, que com hem 

33 Boletín de Indicadores energéticos. CNMC. Gener 2018
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vist depenen de factors totalment imprevisibles, com els preus que 
puguin fixar els països que exporten gas o carbó. Per a la instal·lació de 
renovables es requereix una inversió inicial, però després el cost d’ope-
ració és pràcticament nul. Per això s’ha d’entendre com un mecanisme 
de protecció per a les llars vulnerables, ja que garanteix el subminis-
trament a la llar sense haver de preocupar-se de les pujades de preu, 
de possibles talls, etc. Com a mesura preventiva, i tenint en compte la 
despesa pública creixent que suposa el pagament de factures a través 
de serveis socials, seria interessant impulsar estratègies que permetin 
instal·lar renovables a llars vulnerables, assegurant així que tindran 
coberta almenys una part dels subministraments bàsics.

F.2 Mesures amb impacte a mig termini

F.2.3 Augmentar el percentatge d’energia de fonts renovables al 
mix energètic

Ja s’ha comentat que generar energia a través de fonts renovables en 
general té un cost més baix que a través d’altres fonts com el carbó, o 
el gas natural. Els costos d’operació i manteniment de les instal·lacions 
solen ser molt menors, i la matèria prima en la majoria de casos, direc-
tament és nul, mentre que el carbó, el gas, o l’urani que utilitzen  les 
centrals s’ha d’importar en gran mesura de fora del país, a costos molt 
variables. 

Si a això hi sumem que el sistema de formació de preus és margi-
nalista i agafa el cost de la última tecnologia que entra al mix, veiem 
que a major percentatge d’energia generada amb renovables, menys 
possibilitats hi ha que altres fonts més cares hagin d’entrar en joc, i per 
tant, disminueix el preu en el mercat majorista. 

També és cert, però, que el sistema actualment necessita d’una 
variabilitat de fonts d’energia per cobrir la demanda i que d’avui per 
demà no podem deixar de dependre dels combustibles fòssils. Però 
cal, això sí, apostar per una estratègia, una veritable política ener-
gètica que activi una transició energètica no només necessària a 
nivell ambiental, o de seguretat nacional, sinó també més viable 
econòmicament. 

F.2.4 Establir pactes d’estat estables en matèria energètica que 
assegurin una gestió eficient del sistema energètic.

El sistema energètic suporta càrregues d’una barreja de decisions 
empresarials errònies i polítiques discutibles que descarreguen en el 
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consumidor final. Per posar un exemple actual, els consumidors estem 
pagant a Enagas per mantenir la regasificadora de El Musel a Gijón que 
està paralitzada per ordre judicial pel fet de construir-se a menys de 
dos kilòmetres d’una àrea habitada. O el cas del magatzem Castor que, 
tot i que encara està en procés judicial, inicialment els consumidors 
hem començant a pagar, a través de la factura de gas, per una compen-
sació a les empreses promotores. 

Aquestes experiències posen de manifest la necessitat de crear 
mecanismes sòlids a l’hora de validar i tirar endavant polítiques 
que tenen un impacte econòmic tan gran, de manera que no siguin 
els consumidors els que hagin d’acabar pagant per decisions políti-
ques equivocades. 

F.2.1 Fer una auditoria dels costos del sistema elèctric

Un dels elements que condiciona el preu de l’electricitat és el dèficit de 
tarifa acumulat durant els anys i que anem pagant a terminis. Durant 
uns anys els costos que declaraven les subministradores eren superi-
ors al que pagàvem els consumidors i es va anar generant un dèficit. 
Aquests costos que declaren les empreses, però, no han estat auditats, 
i caldria que un òrgan neutre revisés com es van fent els càlculs i real-
ment què s’està computant.

F.2.2 Dissenyar mecanismes perquè més recursos del Fons 
Nacional d’Eficiència Energètica arribin al sector residencial 

Els comercialitzadors de gas i electricitat aporten capital al Fons 
Nacional d’Eficiència Energètica, que és un dels principals mecanismes 
per impulsar mesures de sostenibilitat energètica a l’Estat espanyol. 
Aquests fons es reinverteixen en mesures d’eficiència i renovables en 
diversos sectors, però seria interessant que es destinessin més fons 
al sector residencial ja que, a banda de ser el sector que utilitza l’ener-
gia per a necessitats bàsiques, té algunes dificultats afegides a l’hora 
d’invertir en eficiència com:

1. L’estructura de propietat horitzontal dificulta la implementació de 
mesures a nivell d’edificis multifamiliars, i si s’impulsen mesures 
unilateralment, resulten molt més costoses.

2. El règim de tinença també és una barrera a l’hora d’invertir en efici-
ència o renovables en edificis residencials.

3. L’accés a crèdits  bancaris des del sector residencial pot ser més 
difícil o comportar més riscos que des del sector empresarial, 
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especialment aquells que comporten temps d’amortització llargs, 
com la rehabilitació energètica.

4. És un sector atomitzat i poc madur en l’àmbit de l’eficiència 
energètica, i hi ha poques empreses que els surti a compte 
treballar-hi directament, per ara, degut als elevats costos de 
transacció que suposa.

Per tot això té sentit que l’administració pública lideri les mesures per 
millorar l’eficiència a aquest sector, almenys fins que s’assoleixi un 
grau de maduresa més gran.

D’altra banda, les subvencions que s’ofereixen ara al sector residen-
cial a través d’aquest mecanisme, a part de ser complexes i comportar 
molta feina administrativa, requereixen que el beneficiari faci la inver-
sió inicial, i també que assumeixi bona part de la inversió, sense fer 
distincions  entre la capacitat d’inversió dels beneficiaris. Això ja les fa 
inaccessibles a aquelles persones que no poden afrontar aquesta inver-
sió. Per tant, caldria d’una banda simplificar-les, i de l’altra establir 
criteris per tal que les persones en situació de vulnerabilitat també 
hi poguessin accedir.
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G. CONCLUSIONS
Ja hem vist que un increment en el preu de l’energia té un efecte nega-
tiu sobre el benestar de les persones, que s’agreuja famílies en situació 
de vulnerabilitat. Així, per tal de disminuir l’efecte del preu de l’energia 
sobre el benestar de les persones, cal treballar per disminuir el pes que 
representa el pagament de subministraments bàsics sobre els pressu-
postos familiars. 

Com hem vist, però, el mercat energètic és molt complex, i és difí-
cil entendre tots els aspectes dels que depèn el preu final que paguem 
els consumidors. No obstant, després de l’anàlisi anterior veiem com 
no només es tracta de complexitat, sinó que també hi ha una opacitat 
que acaba perjudicant als consumidors. Tot això sumat a la poca pro-
tecció dels consumidors genera un desequilibri molt important que es 
pot compensar amb diferents mesures, algunes de les quals depenen 
bàsicament de voluntat política.

Per això cal reforçar l’accés a la informació i la protecció  dels con-
sumidors. Com hem vist, hi ha diversos aspectes que defineixen el preu 
de l’energia que són molt qüestionables, però cal una massa crítica que 
reclami més transparència i mecanismes més justos per tal que tingui 
prou força com per arribar a produir canvis. 

A banda de la transparència i protecció, hi ha també mesures 
estructurals que contribuirien a disminuir el preu de l’energia, com 
l’impuls d’un sistema energètic no depenent de combustibles fòssils 
que s’han d’importar, o crear mecanismes més equilibrats de fixació de 
preus en el mercat majorista que els que s’utilitzen ara.

En el cas dels consumidors en situació de vulnerabilitat, cal repen-
sar les mesures existents com el bo social, els ajuts per mesures d’efici-
ència, o la càrrega d’IVA associat a l‘energia. També caldria dedicar més 
recursos al sector domèstic en general, ja que no hem d’oblidar que 
és el sector que utilitza l’energia per activitats de primera necessitat, 
i també perquè es tracta d’un sector molt atomitzat i amb dificultats 
afegides a l’hora d’impulsar millores energètiques.

Volem doncs subratllar dos grans aspectes: 

■■ d’una banda, calen canvis en el model energètic i de mercat, com 
revisar les polítiques de formació de preus, dotar de més transparèn-
cia al mercat, i impulsar un model més sostenible econòmicament 

■■ d’altra banda, cal protegir encara més al consumidor domèstic com a 
col·lectiu que utilitza l’energia per cobrir necessitats bàsiques, i a qui 
se li hauria de garantir un servei universal a un preu just.
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A partir d’aquests dos canvis de paradigma cal dissenyar mesures més 
eficients i efectives destinades directament a les persones més vulne-
rables, que necessiten una protecció i un suport específics.

En aquest sentit, des del tercer sector s’ha de seguir apoderant a 
les persones en situació de vulnerabilitat per a que tinguin el màxim 
coneixement possible i per tant puguin prendre decisions sobre com 
reduir el preu que paguen a la seva factura, però també sobre quin 
tipus de model energètic fomenten amb el seu consum energètic. 
Finalment, subratllar la importància de les organitzacions del tercer 
sector com a societat civil organitzada que pot contribuir a la trans-
formació del sistema energètic exercint una acció d’incidència política 
realment efectiva, per exigir que el preu que paguem per l’energia sigui 
just. Aquesta és una tasca que només aconseguirem amb temps, dedi-
cació, cooperació i transferència d’informació. Per això aquesta guia és 
una eina d’apoderament que es pot tenir a mà per rellegir i consultar 
quan hi hagi dubtes, però sobretot és una eina que ha de ser utilitzada 
com a mecanisme de transmissió de coneixement.
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35 - Nova pobresa i renda mínima d’inserció (maig 2014)

34 - Crisi, empobriment i persones sense llar (abril 2014)
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