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Proposta metodològica per avaluar situacions de pobresa energètica

RESUM

En aquest treball s'ha revisat la situació actual de la pobresa energètica arreu
del món, i específicament a Europa. Unificar les definicions, els indicadors i la
metodologia a seguir per tractar la pobresa energètica és la primera passa per
adoptar mesures efectives per combatre-la. Per això, s'han estudiat conceptes
com les necessitats energètiques mínimes, els ingressos mínims a les llars, entre
altres.

A continuació es proposen dues metodologies d'avaluació de situacions de po-
bresa energètica, a escala global i local.

Finalment s'ha aplicat l'eina generada al cas d'Espanya, per uns perfils selecci-
onats de llar, observant així quins són els factors més determinants a l'hora de
conduir a una família a una situació de pobresa energètica.

RESUMEN

En este proyecto se ha estudiado la situación actual de la pobreza energética a
escala global, y europea. Unificar las definiciones, los indicadores y la metodo-
logia a seguir para tratar la pobreza energética es el primer paso para adoptar
medidas efectivas para combatirla. Se han estudiado conceptos como las nece-
sidades energéticas mínimas, los ingresos mínimos de los hogares, entre otros.

Se proponen dos metodologias de evaluación de situaciones de pobreza energé-
tica, una a escala global y otra local.

Finalmente se ha aplicado la metodologia para el caso de España, para unos
perfiles seleccionados de hogares, y se ha podido observar cuales son los factores
más determinantes que conducen a un hogar a una situación pobreza energética.
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ABSTRACT

This project studies the current situation of energy poverty, globally and at Eu-
ropean level. Standardize definitions , indicators and methodologies to address
energy poverty is the first step to take effective measures to tackle it. This docu-
ment faces concepts like minimum energy needs, minimum household income,
among others.

Two methodologies for assessing situations of energy poverty has been proposed.

Finally, the methodology has been applied in the spanish context, for selected
households profiles, which has allowed to observe which are the key factors that
lead a household to an energy poverty situation.
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CAPÍTOL 1:
Identificació i definició

del problema

Per poder analitzar la pobresa energètica com una problemàtica social, hem d'a-
profundir en la definició del concepte, en com es mesura i els indicadors utilitzats
per fer-ho, com es conforma socialment, les metodologies utilitzades per tractar-
la i les eines legislatives i socials que se'n deriven d'aquestes metodologies.

1.1 Identificació del problema

1.1.1 Definicions de Pobresa Energètica

Definir pobresa energètica (PE) és la primera passa per identificar-la, quantificar-
la i tractar-la. Aquesta no es tasca trivial, ja que descriu una situació complexa
que inclou molts condicionants. Per tant, existeix una amplia diversitat en de-
finicions, i termes per descriure-la. A grans trets, podem diferenciar aquelles
orientades a descriure situacions de PE a regions rurals i de països en vies de
desenvolupament, i d'altres orientades a ciutats densament poblades amb accés
general a l'energia, com són la majoria a Europa.

PE dins el marc de la UE

La majoria de definicions inclouen un o varis indicadors, que estableixen, a partir
d'un valor dels mateixos, un llindar de PE.

El concepte ha anat evolucionant des de que apareix en articles a la dècada dels
90. (Bradshaw and Hutton, 1983; Boardman, 1991)

“Una llar pateix PE quan ha de destinar més d'un 10% dels seus
ingressos en despeses relacionades amb energia".

Aquesta definició introdueix la relació entre la despesa total en energia respecte
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als ingressos totals de la llar, i estableix un percentatge del 10% per sota del
qual es considera que la llar està en situació de PE.

Tot i ser un indicador bastant recurrent en la bibliografia, ha anat evolucionant a
mesura que s'han detectat mancances, i és que les llars més vulnerables poden
arribar a gastar un percentatge baix dels ingressos en energia, i això no implica
que les seves necessitats estiguin cobertes.

La següent definició determina el percentatge llindar en funció del país:

“Aquelles llars que gastin més d'un percentatge predeterminat en
energia, respecte a la despesa total de la llar, on el percentatge és
el doble que la mitjana de la despesa en aquest terme del país de la
comunitat europea on pertanyi.(EC,2010)".

Mantenint com indicador el percentatge de despesa energètica vers als ingressos,
nous articles introdueixen les necessitats energètiques bàsiques en la definició,
que fins aleshores s'havia omès. Aquesta és una de les primeres diferències
substancials que apareixen en les definicions, ja a partir d'aquest moment s'in-
tenten considerar les necessitats bàsiques, tot i que no s'estipuli la manera de
fer-ho.

“Es considera una llar en situació de PE, quan és incapaç de pagar
una quantitat d'energia suficient com per satisfer les seves necessitats
domèstiques, i/o quan es veu obligat a destinar una part excessiva dels
ingressos en les factures d'energia"(Buzar,2007. Bouzarovski, 2012. )

Tot i sorgir definicions de la mà d'institucions i articles acadèmics, no hi ha con-
sens en l'establiment d'una en comú, i conseqüentment, tampoc eines de lluita.

Els governs no prenen part d'aquest problema, cada cop creixent, on la primera
passa es acceptar una definició, i identificar el problema, per poder tractar-lo.

No es fins al Juny del 2013 que el Regne Unit, país capdavanter en matèria de
PE a Europa, adopta la següent definició de PE de manera oficial:

Üna llar pateix PE quan els ingressos estiguin per sota del llindar de
pobresa (un cop restada la part corresponent a la despesa en energia)
i el cost de l'energia estigui per sobre de la mitjana teòrica per la llar
en qüestió". (Hills, 2012)

Aquesta nova definició aprofundeix en el càlcul dels ingressos i les despeses ener-
gètiques, que es determinen teòricament. Es consideren els ingressos després
de restar les despeses de la llar (lloguer, menjar, etc...), i s'estableix un llin-
dar oficial de pobresa en funció d'aquests. Respecte a la despesa energètica, es
calcula a partir de consums típics teòrics i previsions de preus de l'energia.

Aparentment és una de les definicions més completes fins el moment, a més de
introduir un nou indicador denominat Low Income High Costs Indicator (LIHC),
o llindar dels preus elevats i baixos ingressos, que te en compte els ingressos
en funció de la despesa. No obstant també te detractors, que manifesten l'alta
complexitat i baixa transparència d'aquest indicador (Moore, 2012).
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Una definició breu, més generalista i molt utilitzada, a falta de la consolidació del
terme es la següent:

"Pobresa energètica es pot definir com la capacitat de mantenir la
llar a una temperatura adequada de confort a un preu assequible."
(EPEE., 2009).

Aquesta definició centralitza les necessitats energètiques en la calefacció, i esta-
bleix una temperatura adequada, generalment segons indicacions de a OMS (21
graus a la sala d'estar i 18 a les habitacions), també introdueix el preu assequible
(o just, en altres definicions), tot i que no s'estableix un criteri per determinar si
ho és o no.

Al desembre de 2014, es va aprovar la Llei 20/2014, de modificació del Codi de
consum de Catalunya, per la millora de la protecció dels consumidors vulnerables,
on s'introdueix també una nova definició de PE:

"Es defineix com la incapacitat de satisfer un mínim de serveis ener-
gètics, i així garantir les necessitats bàsiques tenint en compte factors
personals, geogràfics, i materials." (Ley 20/2014, de 29 de diciembre)

En aquesta definició apareix el terme serveis energètics mínims, lligats a les ne-
cessitats bàsiques, que a diferència de anteriors definicions si consideren factors
personals, socials i materials. Aquesta definició es la primera proposada oficial-
ment, tot i que es preveu el possible recurs d'aquesta llei, igual que es va fer amb
l'anterior modificació del Codi de consum a la Llei 6/2013 del 23 de desembre,
que tractava matèries similars. En el cas de l'aprovació oficial d'aquesta definició
encara mancaria la estandardització dels indicadors, i metodologies a seguir per
quantificar la PE.

La tendència general ha estat tractar la PE en termes de ingressos a la llar,
preus de l'energia, despesa energètica, eficiència energètica, etc..., utilitzant
estadístiques i indicadors en base a dades recollides sistemàticament. A mesura
que s'aprofundeix en l'estudi de la PE, s'ha vist que la magnitud del problema es
difícilment mesurable exclusivament en aquests termes, donada la quantitat de
factors socials i humans que intervenen.

Darrerament s'ha vist el creixent interès pel terme Vulnerabilitat Energètica (VE)
i consumidor vulnerable (CV) com a peça clau en la definició i identificació de
casos de PE.

1.1.2 Definició de Vulnerabilitat Energètica (VE)

Aquest concepte es presenta al 2001 pel Departament de Industria i Comerç de
Regne Unit en termes de salut i condició de les persones a la llar, de la següent
manera:

Estan en situació de VE les persones majors, famílies amb fills i
persones amb discapacitats o amb malalties cròniques (DTI,2001).
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Per donar una perspectiva més local d'aquest concepte, en resposta a la directiva
europea 2009/72/CE on s'exigeix que els estats membres aprovin mecanismes
de protecció pels consumidors vulnerables (CV), es crea el Bo Social a Espanya.
S'estableixen els requisits per accedir-hi, però no una definició de CV. Al RDL
12/2012 del 23 de Març es recull una primera definició de CV com aquell que
està acollit al Bo Social.

L'aprovació del Decret 6/2013, presenta una nova definició de persones en “si-
tuació de vulnerabilitat econòmica” amb l'objectiu d'impedir la interrupció dels
subministraments d'electricitat o gas per impagament a aquestes persones, entre
els mesos de novembre i març, ambdós inclosos.

La situació de vulnerabilitat econòmica es considera formar part d'una unitat
familiar que disposi d'un nivell d'ingressos igual o inferior a l'indicador de Renda
de Suficiència, al qual s'hi ha d'afegir un 30% a partir del tercer membre, que no
tinguin possibilitat de reduir el seu consum de béns i serveis i que acreditin tenir
contractats els subministraments energètics en la modalitat de tarifes socials.

Diferents autors i institucions combreguen recentment en la rellevància d'aquest
terme, ja que l'estudi d'usuaris vulnerables, porta en molts casos a la identificació
de situacions de PE incipients. En l'estudi de llars en VE es tenen en compte
aspectes com les necessitats especifiques de la llar segons els integrants i la
situació personal que viuen. (Exemples són el naixement d'un fill, una malaltia
amb necessitat d'assistència d'aparells elèctrics, etc...)

Un estudi recent exposa els diferents tractaments que te el terme de consumidor
vulnerable als estats membres de la UE. Es posa de manifest la disparitat de
perspectives, mentre que a la majoria dels països es considera des del punt de
vista del benestar social, a altres es te en compte el nivell d'ingressos i la capacitat
de fer front als rebuts d'energia com a únics paràmetres.

Figura 1.1: Taula recull dels diferents tractaments del CV arreu dels
estats membres de la UE. Font:(INSIGHT-E, 2015).

Cada perspectiva comporta adoptar mesures i generar polítiques de govern a di-
ferents nivells. El mapa de la figura 1.2 mostra l'enfocament polític del problema
als diferents estats membres.
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Figura 1.2: Mapa dels diferents enfocaments polítics del CV als estats
membres de la UE. Font:(INSIGHT-E, 2015).

Si be pareix que una major part dels estats membres legislen en relació al CV
des del prisma social, no hi ha consens.

Middlemis, L. (3/2015) en un estudi recent posa de manifest la necessitat de
crear una definició de vulnerabilitat energètica en base a indicadors qualitatius
vers als quantitatius, semblant al que havia proposat en anteriors estudis Stefan
Bouzarovski, on es critica l'enteniment de PE i VE en termes tècnics i polítics, en
comptes de mirar a l'experiència dels propis afectats d'aquestes situacions.

PE a països en vies de desenvolupament

El programa d'Energia de la ONU relacionat amb els objectius del mil·lenni, es
refereix a la PE com: La incapacitat de cuinar amb combustibles moderns i la
falta d'un mínim necessari de il·luminació elèctrica per llegir o per altres usos o
activitats productives a la llar, després de la posta de sol. (UNMG,2005)

La Agencia Internacional d'Energia descriu la PE com la falta d'accés a electricitat
i dependència de l'ús tradicional de la biomassa com a combustible per cuinar i
escalfar. (IEA,2010)

S'ha criticat el fet de que els projectes de cooperació al desenvolupament relaci-
onats amb energia van generalment orientats a augmentar l'electrificació rural i
expandir la xarxa elèctrica, enlloc de potenciar la capacitat econòmica de les llars
per poder accedir a l'energia.(Gaye,2007). Exemple d'aquestes mesures serien
la facilitació de micro-finançament.
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1.1.3 Indicadors de la Pobresa Energètica

Els indicadors són paràmetres escollits per mesurar qualitativament i quantitativa
una realitat, que es conceben per poder comptar amb un estàndard amb el qual
avaluar, estimar i fer el seguiment del progrés de les fites establides.

En el cas de la pobresa energètica, les diferents i variades definicions del concepte
fan al·lusió generalment a un o varis indicadors, sota el qual es determina la
situació de PE.

Un dels primers indicadors i més utilitzats, bastant qüestionat en els últims anys,
és el del 10%, i és defineix com:

i10% = De

It
> 0.1 → PE (1.1)

on:

• De és la despesa energètica

• It són els ingressos totals de la llar

Com s'extreu de la fórmula, les llars que tenguin un i10%>0.1, és a dir, aquelles
que dediquin més del 10% dels ingressos totals en despeses relacionades amb
l'energia, es consideren en situació de PE.

Les mancances d'aquest indicador es manifesten en dos sentits:

• Els ingressos totals no reflecteixen la capacitat d'una llar de fer front a la
despesa en energia.

• No es tenen en compte les necessitats energètiques fonamentals, només
el percentatge d'aquestes respecte al total, tampoc l'eficiència dels aparells
(que acostuma a ser més baixa en llars més vulnerables).

Al 2006, França, Bèlgica, Espanya, Regne Unit i itàlia, emprenen un projecte
europeu anomenat European fuel Poverty and Energy Efficiency (EPEE),l'objectiu
del qual era donar a coneixer la PE. Amb la finalitat de poder paliar aquesta
situació social, es van proposar 3 indicadors:

• Llars amb goteres, humitats o deterioraments a parets, finestres i sòls.

• Llars incapaces de mantenir una temperatura adequada de confort.

• Llar amb retards en el pagament de factures, de gas o electricitat.

On l'index agregat de PE és:

PE = (0.5 · %Incapacitat + 0.25 · %Retards + 0.25%Goteres) · 100 (1.2)
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Figura 1.3: Indicador de PE Font: EPEE., 2009

Una evolució del tradicional 10% es el proposat pel Department of Energy &
Climate Change, de Regne Unit, al Juliol del 2013 (DECC,2013) que adopta com
a indicador principal el LIHCI (Low Income High Costs Indicator), ja descrit en
l'apartat anterior.

La figura 1.7 mostra com les llars que es situïn a la zona ombrejada es conside-
ren en situació de PE. El fet d'analitzar una llar amb els dos indicadors, permet
detectar casos de PE de llars amb alts ingressos, però alts costos d'energia, i ex-
cloure casos de llars on els ingresos son baixos pero els costos d'energia també.
Aquest indicador presenta la possibilitat de mesurar la severitat de la situació,
mitjançant el mòdul del vector indicat a la mateixa figura anomenat Fuel Poverty
Gap. Conceptualment representa la diferència entre el cost de l'energia actual
d'una llar amb el cost que hauria de ser per no ser considerat en situació de PE.

Figura 1.4: Indicador LIHC Font: (DECC, 2014)

Paral·lelament, es proposen indicadors de caire qualitatiu, amb l'objectiu d'iden-
tificar casos de VE, i probablement de PE com a consequència. Així (Middlemis,
2015) exposa que cal conèixer la situació de cada llar en tant que: La probabilitat
d'una llar de patir PE, la sensibilitat d'una llar de patir PE, capacitat d'adaptació
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al canvi de llars enfront a la PE.

Els indicadors qualitatius proposats per conformar de manera agregada la defi-
nició de VE són:

• Qualitat de l'habitatge

• Relació de propietat de la llar (lloguer, propietat, relacio amb el propietari)

• Costs d'energia i subministrament

• Estabilitat dels ingressos a la llar

• Relacions socials dins i fora de la llar

• Estat de salut

Per l'anàlisi dels indicadors qualitatius, s'ha de tenir present la subjectivitat de
les persones en la vivència de la seva situació personal.

Com a reacció a l'instint bàsic de supervivència, les persones ajusten els seus
desitjos i expectatives de vida, a la realitat que veuen assequible.(Development
as freedon. Sen,A, 1999)

Indicadors secundaris

Tradicionalment s'utilitzen molts indicadors per analitzar la qualitat i condicions
de vida (Preus de consum, enquestes de condicions de vida, etc...) Alguns d'a-
quests indicadors estan relacionats d'alguna manera i s'utilitzen sovint per fer
referència a la pobresa energètica, amb la falta consistència que suposa no tenir
un indicador comú i estàndard. Entre els més utilitzats estan els ingressos per
llar, nombre de morts addicionals a l'hivern, temperatura hivernal a la llar, despe-
sa anual en combustibles fòssils, preus de l'energia, estat del parc d'habitatges,
etc...)

Sovint els indicadors són conjunció de dos o més indicadors.

El fet de poder referir-se a tants indicadors relacionats amb la pobresa energè-
tica suposa una avantatge des del punt de vista de l'existència de moltes dades
històriques amb les quals treballar i la possibilitat de generar indicadors fruit
de la conjunció d'altres ja existents. Tot i així també possibilita donar informa-
ció esbiaixada i condicionada per interessos, influències, etc... sabent que un
dels objectius és acabar generant mesures legislatives que lluitin contra aquesta
mesura.

Indicadors globals

A nivell global, també s'han definit indicadors, partint de la dificultat que suposa
establir rangs de consums considerats adequats a cada país. La UE estableix
quatre estadis d'ús de l'energia, establint un consum orientatiu de les necessitats
bàsiques humanes. A aquestes categories s'afegeix una més per representar als
països com USA que consumeix dins un rang molt superior a la resta (AGECC,
2010; Chakravarty and Tavoni, 2013; González-Eguino, 2015).

Un dels indicadors utilitzats per mesurar la PE en zones rurals va lligat als com-
bustibles utilitzats per cuinar, o escalfar la llar, tot i que s'ha vist com segons

16



Proposta metodològica per avaluar situacions de pobresa energètica

Figura 1.5: Recull de consums energètics. Font: (González-Eguino,
2015)

la regió, la població utilitza el recurs més accessible, i també que llars a qualse-
vol estadi del espectre de nivell adquisitiu utilitzen fusta com a combustible per
diferents usos, per tradició o fàcil accessibilitat.

També la diferència del preu d'accés a l'energia entre llars amb diferents in-
gressos. S'ha vist que en determinades zones rurals, les llars mes empobrides,
paguen fins a vuit vegades més la unitat d'energia que altres llars amb un nivell
d'ingressos més elevat. (Hussain,2011).

S'han intentat generar indicadors que capturin la multi-dimensionalitat de la
PE a nivell global com l'accés a l'energia, necessitats bàsiques, energies no-
comercials,etc...(Foster et al., 2000; Nussbaumer et al., 2012; Pachauri et al.,
2004). Donada la dificultat d'agrupar tots els condicionants en un o varis indica-
dors agregats, s'han observat dues tendències: l'anàlisi basada en l'estimació de
les necessitats energètiques i l'accés als serveis energètics, o l'anàlisi basada en
els ingressos i el consums. Analitzar les necessitats i l'accés a l'energia és més
acurat però no és possible en molts països, per falta de dades. Per altra ban-
da les dades de ingressos i consums són més accessibles, gràcies a enquestes
d'organismes mundials que recullen aquesta informació, no obstant no suposa
un indicador complet de PE (Kemmler and Spreng, 2007).

1.1.4 Metodologies existents

Les metodologies aplicades actualment es basen simplement en l'observació de
indicadors seleccionats i acceptats com representatius del problema. El resultat
esperat de l'aplicació de les diferents metodologies és la identificació i quantifi-
cació de la PE a la societat.

Per tant per aconseguir metodologies estàndards necessitam definir indicadors,
com obtenir-los, com tractar-los i que extreure'n d'ells.

Per una banda, es veu com els objectius són comuns a la gran majoria de bibli-
ografia. No és així per l'elecció dels indicadors, -com ja s'ha vist-, ni pel mètode
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de recollida de les dades necessàries pels mateixos.

Per tant com elements diferenciadors de cada metodologia tenim:

• Indicadors utilitzats

• Procediments de recollida i tractament de dades

S'extreu de la bibliografia, una divisió entre les metodologies amb un enfoca-
ment basat en l'anàlisi del balanç ingressos/despesa o quantitatiu, i altres amb
un enfocament basat en les condicions de vida i les percepcions de l'usuari, o
qualitatiu. Ambdues tenen defensors i detractors. La primera és la que tradicio-
nalment s'ha fet servir, tot i que sembla que la tendència indica que els mètodes
qualitatius o mixtes prenen força. Un cop més es demostra la falta de maneres
de fer comuns.

Metodologies d'enfocament quantitatiu o basat en la despesa i els ingressos "Ex-
penditure based"(Thomson and Snell, 2013):

• Basada en dades de temperatura de les llars, contrastades amb l'interval
de temperatures de confort, preses específicament per l'estudi (Healy and
Clinch, 2004)

• Basada en l'anàlisi de l'indicador del 10% en base a dades recollides esta-
dísticament. (Explicat a l'apartat 1.1.3) (Boardman, 1991)

• Basada en l'anàlisi de l'indicador LIHC (Explicat a l'apartat: 1.1.3), recollit
mitjançant entrevista personal assistida i validació física d'un especialista
(Hills,2012)

• Basada en els indicadors tradicionals com els ingressos i la despesa ener-
gètica pero incloent altres més específics: demogràfics, de qualitat de edi-
ficació, eficiència energètica, pobresa monetària, malalties, etc... Totes les
dades obtingudes de estadístiques o entrevistes sistemàtiques.

• A Espanya les dades estadístiques que utilitzen aquestes metodologies es
recullen a la Enquesta de Pressuposts Familiars (EPF). L'ACA1 analitza baix
aquest enfocament (i d'altres) la situació de la PE a Espanya (ACA, 2014).

Metodologies d'enfocament qualitatiu o consensual (Thomson and Snell, 2013),
és a dir, en base a la opinió de la gent involucrada :

• Basada en entrevistes qualitatives (Previsió d'estabilitat dels ingressos, per-
cepció de confort, relació amb el propietari en cas de lloguer, etc... ) i
l'anàlisi del consumidor vulnerable. (Middlemiss and Gillard, 2015)

• Basada en l'observació transversal dels següents indicadors, recollits per
l'enquesta europea ‘European Union Statistics on Income and Living Condi-
tions’, EU-SILC:

Llars amb goteres, humitats o deterioraments a parets, finestres i sòls.

Llars incapaces de mantenir una temperatura adequada de confort.

Llar amb retards en el pagament de factures, de gas o electricitat.
1Associació de Ciències Ambientals
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• A Espanya les dades estadístiques que utilitzen aquestes metodologies es
recullen a la Enquesta de Condicions de Vida (ECV). L'ACA2 analitza baix
aquest enfocament (i d'altres) la situació de la PE a Espanya (ACA, 2014).

S'ha fet aquesta classificació per remarcar la tendència de prendre indicadors
fins fa poc no considerats, que intenten reflectir els factors humans i la situació
econòmica i social dels integrants e la llar. La manera de recollir la informació
consisteix en alguns casos en entrevistes assistides amb preguntes més obertes
i una segona entrevista passat un temps per avaluar el progrés, o la recollida en
entrevistes periòdiques.

Es pot veure la disparitat de indicadors i metodologies que s'han proposat durant
les últimes dècades per tractar la PE, totes elles insuficients per a la comunitat
científica, que contínuament re-defineix tant el concepte, com les premisses per
tractar-la.

Unificar la metodologia a seguir per combatre la PE suposa estandarditzar els
indicadors i els processos de tractament de dades. S'ha vist com a altres països
capdavanters en aquesta matèria, aquesta és una tasca conjunta amb el govern,
així que es preveu que fins que no s'adoptin sinergies entre el govern i entitats
socials, difícilment s'aconseguirà tractar eficaçment la PE al nostre país.

1.1.5 Polítiques relacionades amb la PE

Durant el transcurs de vida de la PE fins a dia d'avui, s'ha legislat tant a nivell
europeu, com nacional i autonòmic. Les mesures adoptades s'han vist per la
comunitat científica com un avanç cap a la lluita efectiva contra la PE, però sempre
amb insuficiències i ambigüitats. A continuació s'esmenten algunes de les lleis
mes importants:

La directiva 2009/72/CE estableix que els països membres hauran d'aprovar
mecanismes de protecció dels anomenats usuaris vulnerables amb l'objectiu de
pal·liar les situacions creixents de PE a tota Europa. Aquesta és una de les pri-
meres directives encaminada a prendre consciència i tractar la PE. Com a reacció
, seguint els requeriments de la directiva, es crea a Espanya el Bo Social de l'e-
lectricitat (RDL 6/2009), que suposa en el seu moment la congelació de la tarifa
dels usuaris que complien els requisits.

Figura 1.6: Taula resum del Bo Social elèctric.

En referència al gas d'igual manera es convida a elaborar plans d'acció per pal·liar
les situacions de PE (2009/73/CE).

2Associació de Ciències Ambientals
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No obstant a dia d'avui no es compta amb una tarifa social pel subministrament
de gas.

En la línia de les tarifes socials i altres ajudes, es considera que els preceptors
d'aquestes són els consumidors més vulnerables. En aquest context sorgeix el
concepte de consumidor vulnerable i es veu necessari consolidar una definició per
poder adoptar mesures polítiques i socials ajustades a les necessitats d'aquest
col·lectiu. En aquest sentit la Directiva (2012/72/UE) obliga als països membres
a definir el concepte de consumidor vulnerable.

Espanya, amb el RDL 13/2012 recull una definició de consumidor vulnerable,
mitjançant disposició transitòria i fins que es desenvolupi una altra definició, com
aquell consumidor acollit al Bo Social. Aquesta definició s'adopta com una solució
ràpida a la Directiva 2012/72/UE, i resulta ineficient i incompleta. És sorprenent
que es descrigui al CV exclusivament en termes de Bo Social elèctric, donat que
és un concepte que engloba tots els serveis energètics.

Un dels pilars de la PE recau en la mala qualitat del parc d'habitatges i la baixa efi-
ciència energètica,en aquesta línia la directiva (2012/27/UE, Cap. II, Art. 7.7a),
estableix qe els països membres han d'establir una estratègia a llarg termini per
mobilitzar inversions per la renovació del parc d'habitatges.

La Directiva 2012/91/UE referent a eficiència energètica obliga als països mem-
bres a notificar abans del 5 de desembre del 2013 els seus plans per la imple-
mentació del Art. 7, que consisteix en ïncloure requisits amb finalitat social en
les obligacions d'estalvi que s'imposin. Per exemple, la aplicació amb caràcter
prioritari d'un percentatge de mesures d'eficiència energètica a les llars afectades
per la PE o als habitatges socials".

A la Llei 24/2013 de desembre, del Sector Elèctric, s'especifica que el Bo Social
s'aplicarà en funció de la definició de consumidor vulnerable, que es determini
mitjançant reglament. La definició que s'apliqui serà clau per una implementació
eficient a la població en situació de PE. Aquesta llei convida a definir millor el
concepte de consumidor vulnerable, que fins a la data s'equipara al perceptor
del Bo Social.

El Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, aprovat al Parlament de Catalunya,
modifica la llei 22/2010 del Codi de Consum, amb l'objectiu d'impedir els talls
de subministrament d'electricitat, gas i aigua, des de Novembre a Març, a les
persones en situació de vulnerabilitat econòmica. També inclou una definició de
consumidor vulnerable.

El 26 de Setembre de 2014 es va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra
el RDL 6/2013, que argumenta la invasió de competències de l'estat al introduir
una nova definició de persones en vulnerabilitat econòmica, diferent a la establida
al RDL 13/2012. El recurs fou admès pel Tribunal Constitucional a l'Octubre
de 2014, així que des de llavors està suspès de forma cautelar. Aquest decret
establia la treva hivernal, per protegir al consumidor vulnerable durant els mesos
d'hivern, i que tornaven a quedar desemparats amb la suspensió del decret.

A Catalunya, la Generalitat constitueix la Taula sobre la pobresa energètica al
Juliol de 2014, que sorgeix amb l'objectiu de generar propostes al Parlament,
com la definició de persona amb vulnerabilitat energètica, els mínims vitals de
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proveïment energètic a garantir i models de tarifes socials, entre altres. La Taula
es composa de departaments del govern català, associacions de consumidors,
representants de municipis, companyies elèctriques, sindicats i entitats socials.

En Desembre del 2014 es va presentar el Fons de Solidaritat energètica, amb
l'objectiu de garantir el subministrament de les famílies sense recursos, que s'-
havia de nodrir de diners públics i privats. La Generalitat va estimar que el fons
hauria de comptar amb 40 milions d'euros. La aportació de la Generalitat a
aquest fons serà inicialment de 10 milions d'euros. (EL PAIS: 26 de Gener de
2015). Les aportacions de la resta de institucions públiques i empreses privades
no s'han anunciat.

A final d'any s'aprova la Llei 20/2014 del 29 de desembre, que modifica nova-
ment el Codi de Consum de Catalunya, amb l'objectiu d'insistir en la lluita contra
la pobresa energètica, impedint els talls de subministrament energètic per impa-
gament als mesos d'hivern, per aquelles persones en vulnerabilitat econòmica,
amb un informe previ de serveis socials de l'ajuntament que ho acrediti. Intro-
dueix una nova definició de PE: "Es defineix com la incapacitat de satisfer un
mínim de serveis energètics, i així garantir les necessitats bàsiques tenint en
compte factors personals, geogràfics, i materials."Aquesta llei reincideix en les
mesures presentades en el decret 6/2013 i amplia en algun sentit, i així com va
ser recurrida la seva precursora, es preveu que aquesta també serà recurrida.

Presència als mitjans de comunicació

La necessitat d'una política social que tracti la PE s'evidencia diàriament als mit-
jans de comunicació i xarxes socials, que reflecteixen un descontent social crei-
xent, i que s'ha vist agreujat en la situació econòmica dels darrers anys. Introdu-
ïnt a google com paraules clau "pobreza energética"apareixen 53.000 resultats.
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Taula 1.1: Recull de noticies recents relacionades amb la pobresa
energètica a Espanya.

Titular Mitjà Data

La Caixa aporta 6000 euros contra la pobreza energética Diario de Navarra 03/04/2015

500.000 de hogares sin luz por impago en 2014 El Mundo 03/04/2015

Mas de 200.000 familias en canarias sufren pobreza energética Cadena SER 30/03/2015

CCOO recoge firmas contra la pobreza energética eldiario.es 27/03/2015

La ILP contra desahucios y la PE recoge 70.000 firmas europapress.ces 27/03/2015

El Gobierno habilita las ayudas ahora que acaba el invierno eldiario.es 26/03/2015

Parlamento pide criterios para repartir la partida contra la PE finanzas.com 26/03/2015

Mas apoyos para frenar la pobreza energética Aragón Digital 24/03/2015

El Ayuntamiento de BCN y ENDESA renuevan su convenio contra
la PE

lavanguardia 18/03/2015

Mas de 38.000 vascos sufrieron un corte de luz o calefaccion eldiario.es 08/03/2015

Para responder a la pobreza energética, Barcelona en Comú pre-
tende destinar un fondo de cinco millones de euros para los casos
más urgentes.

ElDiario.es 25/05/2015

Uno de cada diez hogares no puede mantener la temperatura
adecuada

El País 27/05/2015

143.000 firmas contra los desahucios y la pobreza energética El Mundo 28/05/2015

10% of Spanish households suffer from energy poverty The Corner Econo-
mics

28/05/2015

La pobreza energética se triplica La Voz de Galicia 29/05/2015

Arrecia la pobreza energética en España La Nueva España 29/05/2015

Ni Un Hogar Sin Energía: herramientas para detener la pobreza
energética

La Voz de Galicia 01/06/2015

Cuando la pobreza pone en riesgo la salud de los niños eldiario.es 03/06/2015

A vueltas con los datos sobre pobreza energética Econuestra 03/06/2015

Hasta 1,8 millones de familias en España son víctimas de la po-
breza energética

rtvcyl.es 28/05/2015

Empremta econòmica de la Pobresa Energètica

Taula 1.2: Recull de les partides presupostàries destinades a combatre
la PE. (* Corresponen a iniciatives socials)

Ajudes d'emergpencia Social: Factues impagades. Quantia Referència

Aj.de Barcelona 2014 634.426,74 lavanguardia

Aj.de Barcelona 2013 469.478,79 lavanguardia

Aj.de Barcelona 2012 285.249,39 lavanguardia

CA Aragó: Ajudes públiques 2013 217.909 Informe PE aragon

CA Aragó: Ajudes públiques 2014 382.050 Informe PE aragon

CA Aragó: ONGs i altres ajudes 2013 i 2014 1.265.349 Informe PE aragon

CA Galicia: Ticket eléctrico* 1.500.000

CA: Pais vasco* 200.000

Com s'observa a la taula anterior els recursos monetaris destinats a combatre la
pobresa energètica no son menyspreables. Una gran quantitat d'aquests corres-
pon a l'ajut d'emergència social destinat al pagament de factures d'energia, que
representa una solució pal·liativa del problema i no contribueix a eradicar la PE.

L'objectiu d'evidenciar la despesa entorn a la PE és conscienciar de la importància
d'arribar quan abans a uns estàndards en aquesta matèria, ja que fins alesho-
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res s'estaran gastant recursos de manera incerta, a persones escollides segons
indicadors no estandarditzats, i en ajudes correctives.

Com exemple d'aquest fenomen, es preveu canviar els requisits d'accés al Bo
Social, que inclourà com a novetat un limit de renda per poder accedir a la bo-
nificació. Fins ara, el percentatge principal de llars acollides al Bo Social són
aquelles que compleixen el requisit de tenir menys de 3kW contractats. Aquesta
condició no guarda cap relació amb estar en una situació de PE.

Famílies nombroses amb altes rendes, i pensionistes cobrant varies pensions,
podien acollir-se al Bo Social, per tant durant 6 anys, llars que no estaven en
situació de PE energètica s'han estat beneficiant d'aquesta tarifa social, amb la
conseqüent despesa associada.

Figura 1.7: CNMC (EconomicsForEnergy, 2014)

1.2 Definició dels problemes

Com a resultat de l'estudi de l'estat de l'art, s'han identificat 4 problemes:

• Mancança d'una definició completa i estàndard de PE.

• Mancança d'uns indicadors estàndards de PE.

• Mancança d'una metodologia estàndard per analitzar la PE.

• Mancança de polítiques socials efectives per pal·liar la PE.

Aquestes quatre problemàtiques estan intrínsecament lligades. Sense una defi-
nició no es poden definir indicadors, que son la base de qualsevol metodologia o
eina de lluita en tant que és necessari poder quantificar el progrés o l'estat del
problema. I sense consens ni en els objectius ni en les eines a utilitzar difícilment
sorgeixen mesures legislatives per pal·liar el problema.

Mancança d'una definició completa i estàndard de PE.
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Tot i que sembla que el terme PE va evolucionant cap a definicions cada cop més
completes, fins que no s'estableixi una definició oficial, difícilment es podran
arribar a solucions comuns i eficients.

Mancança d'uns indicadors estàndards de PE.

Per avaluar la PE a gran escala, com a Catalunya o Espanya, s'han utilitzat ge-
neralment indicadors d'estadístiques anuals de condicions de vida, d'habitatge,
d'ocupació, etc... recollides amb finalitats diverses, per caracteritzar també la
PE. L'avantatge d'aquest mètode és la disponibilitat de dades històriques, i molts
indicadors amb els quals treballar, ja que contràriament s'hauria d'invertir diners
i temps per fer la recollida de dades. Estructurar la PE amb indicadors totalment
nous és difícil per aquest motiu.

La idoneïtat dels indicadors per tant ve condicionada per la viabilitat de implan-
tació dels mateixos.

No obstant, s'haurien de poder definir els indicadors més apropiats, indepen-
dentment de les dificultats posteriors de recollida de dades.

Mancança d'una metodologia estàndard per analitzar la PE.

Un cop definits els indicadors apropiats, s'hauria d'elaborar una metodologia
capaç de recollir les dades per nodrir aquests indicadors, i processar la infor-
mació.

En cas de voler introduir nous indicadors, existeix una barrera logística per poder
accedir a totes les llars i avaluar la PE individualment, per això s'han de establir
criteris de selecció del mostreig dels estudis.

S'ha vist com en els estudis que recullen dades personals dels components de la
llar, i consideren els factors humans en l'avaluació, tenen mostres petites (Midd-
lemiss and Gillard, 2015).

Mancança de polítiques socials efectives per pal·liar la PE.

Les polítiques que s'han duit a terme relacionades amb PE, responen la gran
majoria a directives europees, i s'han vist en molts casos ineficients, incompletes
i ambigües. És determinant per poder tractar les situacions de PE, comptar amb
polítiques i polítics compromesos.

1.3 Objectius del treball

Com a resultat dels problemes detectats a l'estudi de l'estat de l'art, es defineixen
els principals objectius del treball:

• Aportar una visió global de la PE i els indicadors utilitzats.

• Fer una primera estandardització dels indicadors utilitzats per tractar la PE

• Aportar una metodologia estandarditzada i general per tractar la PE
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CAPÍTOL 2:
Estandardització de la PE

2.1 Definició de PE i indicadors

En aquest capítol es pretén extreure els punts comuns entre les diferents defi-
nicions i indicadors identificats. Aquells aspectes que pareixen ésser els eixos
vertebradors de la problemàtica, i que es reflecteixen a la definició.

S'ha vist com totes les definicions, a excepció de la del 10% i les derivades
(Boardman, 1991), tenen un caràcter superficialment descriptiu, que no permet
saber si una situació determinada es considera pobresa energètica o no, sense
analitzar amb detall els indicadors associats. És a dir, la majoria de definicions
no expliciten els indicadors utilitzats en la seva definició, tan sols alguns d'ells i
de forma poc detallada.

Definir de manera precisa i breu la PE, tenint en compte cada pilar i el seu pes
dins de la definició és bastant complex i ambiciós. Com es veurà en el capítol
següent, s'estableix una classificació entre les metodologies d'enfocament en
base a l'anàlisi de la relació ingressos/despesa, i aquelles que consideren les
percepcions de l'usuari.

Els indicadors seleccionats, als quals es farà esment en la definició proposada en
aquest treball, són els següents:

• Ingressos disponibles per fer front a la despesa energètica

• Necessitats energètiques bàsiques

• Condició econòmica i social (baixos ingressos)

• Baixa eficiència de l'habitatge i els equipaments

S'ha intentat aportar una visió global dels diferents tractaments de la PE i com
han anat evolucionant.

La definició proposada segueix aquesta tendència i pretén agrupar i estandardit-
zar les definicions més utilitzades a dia d'avui.
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La PE és la situació en la qual una persona no pot satisfer les se-
ves necessitats energètiques bàsiques a un preu just, per motius eco-
nòmics, socials o la baixa eficiència energètica de l'habitatge i/o dels
equipaments.

Els conceptes que apareixen en la definició giren entorn a: determinar la despesa
energètica i els ingressos disponibles per fer-li front. Per determinar la despesa
energètica es considera la EE de l'habitatge i els equipaments, i el preu de l'e-
nergia, així com possibles condicionants personals. Per determinar els ingressos
es tendrà en compte la situació econòmica i personal dels integrants.

Es considera per tant, que tot i considerar molts factors per poder identificar una
situació de PE, la relació ingressos/despesa te especial importància. Els factors
socials i personals, que s'ha vist que tenen cada cop més presència, s'inclouen
com a condicionants d'aquests dos eixos.

Establir la renda mínima de les llars, que com es veurà a continuació s'ha con-
siderat com l'ombrall de risc de pobresa per unitat familiar, corregit segons l'es-
cala OECD per les diferents composicions de llar, és una variable que influeix
directament en l'estimació de llars en pobresa energètica. Es presenta com un
dels factors amb més controvèrsia i disparitat en la recerca actual sobre pobresa
energètica.

26



Proposta metodològica per avaluar situacions de pobresa energètica

Ta
u
la

2
.1
:
Ta
ul
a
re
su
m
de
le
s
di
fe
re
nt
s
de
fin
ic
io
ns
ii
nd
ic
ad
or
s

ex
is
te
nt
s
pe
r
tr
ac
ta
r
la
PE
.

D
ef
in
ic
ió

In
d
ic
ad

or
s

M
ar
c

U
na
lla
r
pa
te
ix
PE
qu
an
ha
de
de
st
in
ar
m
és
d'
un
10
%
de
ls
se
us
in
gr
es
so
s
en
de
sp
es
es

re
la
ci
on
ad
es
am
b
en
er
gi
a"

In
gr
es
so
s
to
ta
ls
,
de
sp
es
a
en
er
gè
tic
a

U
K
.

(B
oa
rd
m
an
,

19
91
)

U
na
lla
r
pa
te
ix
PE
qu
an
el
s
in
gr
es
so
s
es
tig
ui
n
pe
r
so
ta
de
ll
lin
da
r
de
po
br
es
a
(u
n
co
p

re
st
ad
a
la
pa
rt
co
rr
es
po
ne
nt
a
la
de
sp
es
a
en
en
er
gi
a)
ie
lc
os
t
de
l'e
ne
rg
ia
es
tig
ui
pe
r

so
br
e
de
la
m
itj
an
a
te
òr
ic
a
pe
r
la
lla
r
en
qü
es
tió

In
gr
es
so
s
A
H
C
1
,
lli
nd
ar
te
òr
ic
de
de
sp
es
a
en
er
gè
tic
a

U
K
.
(H
ill
s,
20
12
)

Po
br
es
a
en
er
gè
tic
a
es
po
t
de
fin
ir
co
m
la
ca
pa
ci
ta
t
de
m
an
te
ni
r
la
lla
r
a
un
a
te
m
pe
ra
-

tu
ra
ad
eq
ua
da
de
co
nf
or
t
a
un
pr
eu
as
se
qu
ib
le
.

Te
m
pe
ra
tu
ra
ad
eq
ua
da

de
co
nf
or
t,
re
ta
rd
s
en

el
pa
-

ga
m
en
t
de
fa
ct
ur
es
ip
re
sè
nc
ia
de
go
te
re
s,
hu
m
ita
ts
,

et
c.
.
EU
-S
IL
C
2
,
EC
V
3

(E
PE
E.
,
20
09
)

Es
de
fin
ei
x
co
m
la
in
ca
pa
ci
ta
td
e
sa
tis
fe
r
un
m
ín
im
de
se
rv
ei
s
en
er
gè
tic
s,
ia
ix
íg
ar
an
tir

le
s
ne
ce
ss
ita
ts
bà
si
qu
es
te
ni
nt
en
co
m
pt
e
fa
ct
or
s
pe
rs
on
al
s,
ge
og
rà
fic
s,
im
at
er
ia
ls
.

N
o
de
fin
its

(L
ey
20
/2
01
4,
de

29
de
di
ci
em
br
e)

PE
co
m
la
fa
lta

d'
ac
cé
s
a
el
ec
tr
ic
ita
t
id
ep
en
dè
nc
ia
de
l'ú
s
tr
ad
ic
io
na
ld
e
la
bi
om
as
sa

co
m
a
co
m
bu
st
ib
le
pe
r
cu
in
ar
ie
sc
al
fa
r
.

A
cc
és
a
l'e
le
ct
ri
ci
ta
t
ia
cc
és
a
co
m
bu
st
ib
le
s
m
od
er
ns

(I
EA
,
20
10
)

Ll
ar
s
am
b
ba
ix
os
in
gr
es
so
s
i
qu
e
a
ca
us
a
d'
un
a
de
sp
es
a
en
er
gè
tic
a
de
sm
es
ur
ad
a,

ve
ue
n
el
s
se
us
re
cu
rs
os
re
du
ïts
pe
r
fe
r
fr
on
t
a
la
de
sp
es
a
en
al
im
en
ta
ci
ó,
ve
st
im
en
ta
,

m
ed
ic
in
es
,
o
al
tr
es
ne
ce
ss
ita
ts
bà
si
qu
es
.

D
es
pe
sa
en
er
gè
tic
a
iI
ng
re
ss
os

LI
EN

4
,
20
08
.

Le
s
lla
rs
qu
e
ex
pe
ri
m
en
te
n
di
fic
ul
ta
ts
pe
r
di
sp
os
ar
de
l'e
ne
rg
ia
ne
ce
ss
àr
ia
pe
r
sa
tis
fe
r

le
s
se
ve
s
ne
ce
ss
ita
ts
bà
si
qu
es
a
ca
us
a
de
la
fa
lta
de
re
cu
rs
os
o
de
le
s
m
al
es
co
nd
ic
io
ns

de
l'h
ab
ita
tg
e.

En
er
gi
a
ne
ce
ss
àr
ia
,n
iv
el
ld
e
in
gr
es
so
s
ic
on
di
ci
on
s
de

l'h
ab
ita
tg
e.

FR
20
10

27





CAPÍTOL 3:
Proposta de metodologia
top-down per tractar la

PE

En funció de l'escala i la profunditat de l'anàlisi, es poden utilitzar metodologies
diferents. A continuació s'estudia com identificar casos de PE des de dues pers-
pectives. A continuació es presenta el model de dalt a baix o top-down es basa
en l'estudi de dades macroeconòmiques, com evolucionen en el temps, i com es
relacionen amb altres variables. En aquest treball s'ha relacionat un index global
amb el consum energètic i els ingressos per capita.

3.1 Càlcul de la despesa energètica

L'estimació de les necessitats energètiques bàsiques a nivell mundial no es tasca
trivial. La IEA estima que 1.3 bilions de persones no tenen accés a l'electrici-
tat, la FAO que 1 bilió de persones estan desnodrides i la OMS que 830 milions
viu a xaboles. El Banc Mundial estima que 1.3 bilions de persones viu per sota
del llindar de pobresa amb menys de 1,25$/dia. Els indicadors de les principals
dimensions de la pobresa,-alimentació, sanitat, energia i salubritat-, estan vincu-
lats amb la PE de forma complexa (Pachauri et al., 2011). S'han realitzat varies
propostes en un intent de crear indicadors globals de PE, com els Energy Indica-
tors for Sustainable Development (Vera and Langlois, 2007; Foster et al., 2000),
matrius multi-dimensionals que avaluen la PE en funció del grau d'accés als dife-
rents tipus d'energia com la biomassa, querosè, electricitat o gas (Pachauri et al.,
2004), que també inclou l'ús de fonts d'energia no comercials. Així com l'index
multi-dimensional de PE (Nussbaumer et al., 2012), entre altres. L'existència
d'aquests indicadors, que es refereixen a països determinats, o intenten abordar
el problema de manera global amb clares deficiències (Chakravarty and Tavoni,
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2013), són exemple de la complexitat d'analitzar la cobertura de les necessitats
bàsiques arreu del món.

Com s'ha exposat en l'apartat 1.1.3, les metodologies a nivell global d'anàlisi de
la PE segueixen dues tendències: anàlisi de ingresos/consums, i estudi directe
de les necessitats bàsiques i accés a l'energia. Existeixen barreres en cada cas,
però com exposa (Kemmler and Spreng, 2007) la solució és un compromís entre
les dues metodologies.

Un estudi recent estableix un mapa mundial de les necessitats energètiques
(Chakravarty and Tavoni, 2013), que presenta una metodologia en base a dades
del Banc Mundial referents a ingressos i consums, i de UNU-WIDER referents a
distribució dels ingressos. La informació que proporcionen les enquestes gene-
ralment esta dividida en decils o quintils en funció de la població. A alguns països
es fa servir informació més detallada, que es recull en enquestes especifiques de
pobresa energètica, com a alguns països de la UE.

La ONU estableix tres categories referents a les necessitats energètiques com
s'indica en la figura 1.5,(AGECC, 2010), on el llindar més baix corresponent
a les necessitats bàsiques el fixa la IEA amb 100kWh elèctrics i 100kgoe de
combustibles moders, que suma un total de 1200kWh. També es considera una
altra categoria que recull els consums iguals al consum mitjà dels països de la UE
(Chakravarty and Tavoni, 2013). Els intervals de consum establerts es recullen
a la següent taula 1.5.

Seguint la mateixa metodologia es calcula com es distribueix la població mun-
dial en aquestes 5 categories, dins de les 14 regions seleccionades en les quals
es divideix el món. Aquestes són USA, Rusia, India, Africa, Brasil, Xina, Japó,
Europa-OECD, Middle-Est, America-OECD (menys USA), ASIA (NO-OECD, Xina,
Rusia, Japó ni India), Oceania (OECD), Latino Amèrica (NO-OECD), Europa de
l'Est.

Figura 3.1: Distribució de les 14 regions en les 5 categories de
consums (dreta), Distribució poblacional de les 5 categories de consum.

Font: (Chakravarty and Tavoni, 2013)

Observant la figura 3.1 :

• Pel que fa a Europa (OECD), per exemplificar, quasi un 20% de la població
mundial que consumeix dintre de la categoria 5, es troba a Europa. Quasi
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un 20% dins la categoria 4, i aproximadament un 5% a la 3. Per tant es
considera que dins les dues primeres categories, corresponents a les neces-
sitats bàsiques humanes, i per sota d'aquestes, el percentatge d'europeus
és insignificant.

• No aporta informació del percentatge de probabilitats de que una persona
d'una determinada zona consumeixi dins una categoria.

• Avaluant les dues figures conjuntament es pot multiplicar el percentatge
d'una regió dins una categoria i després per la població que es troba dins
aquella categoria, dividida entre la població total de la regió. Així s'obté
el percentatge de la població dins una regió que consumeix dintre d'una
determinada categoria. Exemplificant amb EUROPA (OECD).

Un 22% de la població mundial dins la categoria 5 pertany a Europa. Per
altra banda 791.666.666 persones al món estan a la categoria 5. El nombre
de europeus dins la categoria 5 és el 23% de 791.666.666 persones, és a
dir 182.083.333 persones. La població segons Eurostat al 2013 dels països
de la UE pertanyents a l'OECD, va ser de 477.320.189 habitants, per tant el
percentatge d'europeus dins la categoria 5 és de 38.1%1 Aplicant el mateix
raonament per les altres categories, un 67.65% a la categoria 4, i un 12.8
% a la categoria 3. El total d'aquesta suma és superior al 100 %. S'associa
l'error a la divergència entre la població utilitzada a l'estudi i la que s'ha fet
servir al treball, també a la desviació en el mètode gràfic d'obtenció dels
percentatges, i el possible error comès a l'estudi. Un càlcul més acurat
seguint aquest procés tendria com a resultat els percentatges de població
dins cada categoria, per cada regió.

• S'observa com un alt percentatge de l'energia es consumeix per un petit
percentatge de la població, que s'ubica majoritariament entre Europa i EU.

• S'observa com dins la categoria de persones que no poden satisfer les ne-
cessitats bàsiques es troben majoritàriament Africa, India, i altres països
asiàtics.

• El major percentatge de la població mundial es troba dins la categoria 3
definida com productive uses.

Pels països de la Unió Europea es compte amb dades de l'energia consumida per
llar i per capita, segons dades de l'Eurostat.

Segons el INE el consum mitjà anual per llar principal espanyola al 2013 va ser
de 8827.2 kWh , calculat segons un nombre de llars principals de 18.168.540, de
2.52 persones/llar- (CPV-INE, 2013). El consum total anual de les llars principals
al 2013 va ser de 13790 ktep (7860 tèrmics i 5938 elèctrics) (IACE-INE, 2013).
El consum per persona i any és de 3502.8 kWh. Notar que aquesta xifra no
inclou la despesa en transport.

S'ha vist que els consums energètiques varien en funció del país on s'avaluï, el
que condueix a pensar que per determinar les necessitats energètiques bàsiques,

1Turquia està dins la OECD i Europa, però no la UE per tant no s'han pogut aconseguir les dades
de població.
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també s'haurà de considerar cada país, tenint en compte el nivell de vida, el
benestar social, necessitats de transport, etc...

A partir de dades estadístiques recollides pel World Bank, referents a l'any 2012,
s'ha observat la relació entre l' Índex de Desenvolupament Humà (IDH) i l'ús
d'energia primària , que resulta en una corba IDH/EU, que es veu a la figura
3.2.

S'ha utilitzat també l'Inequality Human Development Index (IHDI). Aquest ín-
dex és la mitjana aritmètica ponderada de les desigualtats en sanitat, educació
i ingressos. L'objectiu d'aquest indicador és cancel·lar la diferencia del desenvo-
lupament humà de les persones dins un mateix país. Dos països poden tenir el
mateix IDH i gran diferència en el repartiment dels bens. Utilitzant aquest indi-
cador s'observa que per un determinat nivell de desenvolupament, es necessita
més energia considerant el IHDI que el IDH.

Figura 3.2: Consum d'energia primària ver l'IDH (negre) Consum
d'energia primària vers l?IDHI i la dispersió entre elles (Eix secundari)

Energy Footprint (vermell). Font: (Bank, 2013) modificada.

Si prenem de referència la IDHI, una persona per aconseguir un nivell de desen-
volupament determinat, ha de consumir més energia de la que corresponent al
IDH. Aquest fenomen s'agreuja als països amb baix IDH.

La corba resultant proporciona informació de l'ús d'energia primària per persona
i any, que serveix, per exemple, per determinar el consum mitjà al qual hauria
d'arribar un país per arribar a un cert grau de desenvolupament. També per
poder saber aproximadament el consum d'energia primària donat un determinat
IDH d'un país.

A continuació es presenten vàries reflexions sobre el gràfic 3.2:

• Quina és la relació entre l'ús d'energia primària per persona i l'ús mínim
d'energia per satisfer les necessitats bàsiques de les llars?

• El fet d'utilitzar l'índex IHDH, que corregeix les desigualtats de l'HDI, eviden-
cia una major divergència pels països amb més baix HDI, destacant països
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com Angola, Namibia, Nigèria o Côte d'Ivori, com els que presenten majors
desigualtats..

• Una altra barrera és la inexactitud de utilitzar el consum d'energia primària
d'un país, donat que la variable consum energètic infravalora les necessi-
tats energètiques per mantenir un nivell de desenvolupament alt, ja que
una part del consum d'energia dels països menys desenvolupats es dedica
a sustentar als més desenvolupats (Arto et al., 2014). Per corregir aquesta
implicació s'utilitza la petjada energètica del país, aquesta variable inclou l'e-
nergia consumida a escala global per produir els bens i serveis que demanda
aquest país. S'ha vist que la petjada energètica dels països desenvolupats
es superior al seu consum energètic, i inferior en els països emergents.

• Varis estudis han demostrat una forta correlació entre l'energia consumida
i els estàndards bàsics de vida per baixos nivells de consum (que correspon
als països en desenvolupament), contràriament per països industrialitzats
aquesta relació es perd.(Pasternak, 2000; Martínez and Ebenback, 2008).

En tant que les dades de la corba reflecteixen l'energia primària consumida, es
necessari aplicar un factor corrector que consideri el percentatge d'us en el sector
residencial respecte del total, com és objectiu per aquest treball. Pel cas d'Eu-
ropa, la figura següent mostra la relació entre el consum del sector residencial i
l'energia primaria, en funció del IDH de cada país de la UE 2

Figura 3.3: Energia primària (vermell) i consum residencial (blau).
Font: (Bank, 2013) modificada.

A la figura 3.3 s'observa la correlació entre els rangs de desenvolupament esta-
blerts per la ONU i els valors d'Europa (24,23 GJ/capita al 2012), considerant el
rang societat moderna):

• IDHbaix=(0-0,55) ∼ 5GJ/capita

• IDHmitj=(0,55-0,7) ∼ 10GJ/capita

2Excepte Malta, Serbia, i Lituania
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• IDHalt=(0,7-0,8) ∼ 25GJ/capita

• IDHmoltalt=(0,8-1) ∼ <75GJ/capita

Figura 3.4: Percentatge de energia consumida al sector residencial
vers a l'energia primaria. Font: (Bank, 2013) modificada.

Figura 3.5: Aproximació a escala global de la relació entre l'energia
primaria i la consumida al sector residencial. Eurostat

Per últim cal establir la relació entre l'energia mitjana consumida al sector resi-
dencial a un determinat país (funció del seu IDH), amb el mínim d'energia per
satisfer les necessitats energètiques bàsiques, al país en qüestió.

3.2 Ingressos disponibles

El criteri a seguir per calcular els ingressos disponibles per fer front als rebuts
d'energia és reflecteix a la figura ??. El llindar de pobresa espanyol s'estableix,
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així com a la resta de països de la UE, com el 60% de la mitjana dels ingressos
per unitat de consum d'una llar.

Arreu del món s'utilitzen varies definicions per caracteritzar la pobresa com l'in-
dex de Gini, la corba de Lorenz, poverty gaps, index relatius de pobresa, Indica-
dors S80/S20, l'indicador HI(Poverty Gap ratio), index Foster Freer i Thorbecke,
entre altres.

Donada la falta de dades dels llindars nacionals de pobresa per tots els països,
s'ha considerat una aproximació, partint dels ingressos nets ajustats per capita3,
(Bank, 2013).

Per ajustar aquesta dada al llindar de pobresa (PL) per cada país s'ha considerat
el 40 % dels ingressos mitjans per capita, multiplicat per un factor corrector en
funció del grau de desigualtats del país.

Es considera que a països amb més desigualtats el llindar es veuria augmentat de
forma poc representativa per aquell petit percentatge de gent que acumula una
gran part dels ingressos. Per tant aquest factor creix amb el grau de desigualtats.

PL = I · 0.4 · Fdesigualtat (3.1)

Figura 3.6: Font: (Bank, 2013) modificadat.

Relacionant els llindars de pobresa obtinguts per cada país s'observa com aquests
augmenten directament en funció de l'IDH i l'IHDI, segons la figura 3.7.

S'ha representat l'eix horitzontal en escala logarítmica per poder apreciar els
valors de la part baixa de la taula, on es localitzen la majoria de països.

Un cop definit el llindar de pobresa d'un país en funció del seu IDH, podem establir
si una llar, donats uns ingressos determinats es troba per sobre o per sota del
llindar de pobresa d'aquell país.

3Adjusted net national income is GNI minus consumption of fixed capital and natural resources
depletion.
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Figura 3.7: Font: (Bank, 2013) modificadat.

3.3 Diagrama del model top-down i comparació
de models

El model Top-Down és el que es considera pel model a escala global, donat que és
molt difícil aconseguir dades per altres tipus d'anàlisi. A continuació es presenta
un resum d'aquesta metodologia.
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Figura 3.8: Elaboració pròpia

Principals mancances

Aquesta metodologia per identificar situacions de PE es basa en dades macroe-
conòmiques, estadístiques de mitjanes de consum, ingressos i població. S'han
ajustat tenint en compte index de desigualtats per reflectir les diferències entre
persones d'un mateix país, diferències entre països i altres factors correctors.
Així i tot s'han detectat les següents mancances:

• Recollir i corregir les desigualtats d'un país per acabar extraient (a partir del
consum mitjà), un consum mínim d'energia per satisfer les necessitats bàsi-
ques en aquell país, s'ha vist que és molt complicat. Els resultats obtinguts
serien més precisos si es comptes amb més dades.

• Equiparar totes les necessitats bàsiques (p.ex. en mobilitat), en termes
d'energia és pràcticament impossible en molts països.

• Manca de dades per extreure els indicadors globals adequats com el llindar
de pobresa, o els consums mínims.
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• Aquest model no contempla factors socials, personals o de salut, que poden
modificar les necessitats energètiques de la llar.

• La discrepància del les dades en l'aproximació del percentatge de consum
residencial en front al consum d'energia primària, per països fora de la UE,
pot ser gran.

• El preu de l'energia es considera una dada que proporciona la llar, ja que
es molt inexacte l'estimació del preu d'energia com a mitjana dels preus de
totes les energies, en diferents tarifes, per cada país.
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CAPÍTOL 4:
Proposta de metodologia
Bottom-up per tractar la

PE

En funció de l'escala i la profunditat de l'anàlisi, es poden utilitzar metodologies
diferents. A continuació s'estudia com identificar casos de PE des de dues pers-
pectives. A continuació es presenta el model de baix a dalt o bottom-top, es
basen en dades obtingudes empíricament, de manera desagregada, i que per-
meten reflectir més fidelment el comportament del sistema.

4.1 Consum energètic

La modelització Bottom-up pretén arribar a conèixer les dades reals de les va-
riables que utilitza. Com més fidels siguin les dades, més exacte podrà ser el
diagnostic. En aquest cas es determinarà el consum energètic de la llar, i el
consum mínim per satisfer un grau de confort adequat.

L'objectiu de saber el consum mínim és el de identificar possibles casos de mal
ús de l'energia o de baixa eficiència dels equipaments. Es considerarà també la
intensitat d'ocupació de la llar, per així no desestimar possibles casos de PE en
llars.

Exemple: Una persona vivint sol o sola en un pis sub-ocupat, sense la possibilitat
d'apagar la calefacció parcialment, experimenta una despesa desproporcionada,
o be es incapaç de mantenir un nivell de confort adequat.

Els factors externs són aquells que sobre els quals l'individu difícilment pot incidir
o actuar, com la qualitat de la construcció de l'habitatge, la zona climàtica, així
com els preus de l'energia, que depenen de les companyies subministradores.

Els factors interns són els mes susceptibles de ser modificats pels individus.
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Aquests són la situació personal, els hàbits de consum, els ingressos i els serveis
contractats.

La figura 4.1 reflecteix aquesta classificació entre els factors influents en la
situació de PE d'una llar.

Figura 4.1: Recull de factors condicionants de la despesa energètica.
Font: Elaboració pròpia

En referència als consums de l'habitatge, es distingeixen conjunts de equipa-
ments per facilitar l'anàlisi.

L'IDAE distingeix 5 categories : Calefacció, ACS, cuina, electrodomèstics i il·luminació.

Amb una distribució mitjana com la que es mostra en la figura 4.2.

El DECC utilitza quatre categories per classificar l'ús de l'energia en una llar:
Calefacció (56%), ACS (10%), Il·luminació i altres electrodomèstics (29%), cuina
(5%). Hills (2012).

En funció de la zona on es realitzi l'estudi, les necessitats i les càrregues que
trobarem a la llar seran diferents, en aquest treball, i per aquesta metodolo-
gia s'utilitzarà la classificació de l'IDAE, per facilitar el cas d'estudi realitzat a
continuació, que es centra en Espanya.
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Figura 4.2: Font: Projecte SECH-SPAHOUSE (IDAE, 2011)

4.1.1 Consums reals

Les necessitats reals de forma agregada es poden obtindre a partir de l'històric
de consum de la llar, a través dels rebuts de les companyies subministradores.

Les necessitats per conjunt d'equipaments és útil per detectar sobreconsums o
usos incorrectes.

Eines de mesura del consum agregat i per conjunt d'equipaments:

• Mesura real del consum mitjançant aparells de mesura.

• Estimació del consum en base a dades proporcionades per l'usuari (ocupa-
ció, elctrodomèstics, hàbits d'ús, etc...)

4.1.2 Consums mínims

El debat sobre el consums energètics mínims està actualment sobre la taula. El
consum mínim ha de ser aquell que satisfà les necessitats energètiques de les
persones de la llar tenint en compte diversos factors com el clima, el tipus d'habi-
tatge o l'eficiència energètica de l'edifici i els equipaments. També és consideren
situacions de necessitat addicionals vinculades a malalties, naixements, i altres.

Una fórmula perfecte que inclogui tots els factors amb la ponderació adequada
no existeix, ni es proposa en aquest treball, el que s'ha fet és intentar exposar la
importància dels diferents factors que entren en joc. l'apartat 5.5.2 s'ha definit
un possible model de càlcul, pel cas espanyol, igualment aplicable a altres països,
sempre adequant al context social i el marc regulador energètic.

En aquest treball el consum mínim es considera aquell necessari per satisfer la
demanda energètica determinada en funció e estableix la qualificació energètica
de l'habitatge, corregit tenint en compte el grau d'ocupació de , o necessitats
especials de les persones que hi habiten.

La proposta inicial consisteix en calcular el consum mínim en base a la metodolo-
gia oficial de qualificació energètica d'edificis, que estableix una demanda mínima
de referència per calefacció i ACS, en funció de la superfície i altres factors cor-
rectors. Tot i així també s'ha calculat en base als consums mitjans, obtinguts de
l'informe final de l'estudi SPAHOUSEC, de l'IDAE. A l'apartat 5.5.2 s'explica com
s'han obtingut els valors amb cada mètode, i es fa una comparació, que conclou
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en la utilització de les dades de consums mitjans de l'IDAE.

Figura 4.3: Font: Elaboració pròpia

4.2 Coeficient Demanda/Despesa energètica

Un fenomen important és la capacitat d'una llar de convertir els ingressos en
energia i així satisfer les necessitats energètiques. Els factors que influeixen en
aquesta relació són:

• Eficiència de l'habitatge i els equipaments

• Serveis contractats (Preu energia) o Combustibles utilitzats

• Hàbits de consum

Aquest aspecte es dificilment tractable des del punt de vista de la metodologia
Top-down, per tant únicament es considera en el model Bottom-up, i es recull en
diverses variables d'entrada.

4.3 Ingressos disponibles

Amb els ingressos totals d'una llar s'haurien de poder satisfer totes les neces-
sitats: d'alimentació, vestimenta, educació,energia, sanitat, lloguer, mobilitat,
etc... Sovint, les persones en situació de PE, retallen el pressupost d'alguna per
poder pagar els rebuts d'energia o consumeixen per sota de les necessitats mí-
nimes per poder satisfer qualsevol altra. Per poder reflectir aquest vincle, i no
ometre ni sobreestimar casos de PE, cal tenir en compte totes les despeses.

El primer pas és definir quin tipus d'ingressos són els més representatius per
l'avaluació en termes de PE.

Una llar amb més persones necessitarà uns ingressos totals majors per garantir
totes les necessitats bàsiques, tot i també es pot considerar que els costos també
augmentaran de la mateixa manera, anul·lant aquest fenomen DECC (2014).

Tot i així, si es pretén avaluar la capacitat per fer front als rebuts d'energia d'una
llar, considerant els ingressos totals es pot donar la situació que una família co-
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breixi la despesa energètica a expenses d'un altre necessitat bàsica (alimentació,
lloguer, etc..).

L'ús de cada tipus d'ingressos suposarà variacions en el còmput total de llars en
PE. La figura 4.4 mostra el percentatge de llars en PE segons la EHCS1, que
recull dades específicament per l'avaluació de la pobresa energètica.

Figura 4.4: Tendència dels casos de PE a Anglaterra, entre 2003 i
2008, baix diferents supòsits. Font: (Moore, 2012).

A efectes d'un model bottom-up on sigui possible adquirir dades estadístiques de
la distribució dels ingressos de la població, es consideraran els ingressos després
de la despesa bàsica o Income After Housing Costs.

La determinació d'aquests ingressos dependrà del cost de les necessitats bàsi-
ques del país o regió on es faci l'avaluació.

A efectes del model, es necessari establir un llindar d'ingressos que es relacioni
amb la satisfacció de les necessitats bàsiques, aquest variarà en funció de cada
llar (composició, edats, superficie, etc...).

Pert tant depenent del país on regió on es vulgui aplicar la metodologia, s'haurà
de determinar l'indicador òptim per avaluar aquests ingressos.

Dins el marc europeu, es consideren dos indicadors:

• Ombrall de risc de pobresa (ORP)

• At risk of poverty or social exclusion (AROPE)

ORP

L'ombrall de risc de pobresa és un index de pobresa relativa que fixa un nivell per
davall del qual, segons aquesta definició s'està en risc de pobresa. Es considera
que tenint uns ingressos per sota de l'ombrall de risc de pobresa, una llar es
troba en dificultats per satisfer les necessitats bàsiques.

1English House COndition Survey
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L'ombrall de risc de pobresa (ORP) és segons la definició el 60 % de la mitjana
dels ingressos per unitat de consum de la població d'un país.

La mitjana representa el valor de la variable de posició central d'un conjunt de
dades ordenades, és a dir el valor dels ingressos que deixen per sobre al 50%
de la població i per sota l'altre 50%.

Per representar la mitjana gràficament s'han agafat dades de distribució de renda
en decils, per així situar la mitjana al mig de la distribució. La figura ?? il·lustra
el procés d'obtenció.

Figura 4.5: Font: Modificat de INE

És interessant observar que un 21.8% de la població espanyola esta per sota de
l'ombrall de risc de pobresa per unitat de consum. Si la tendència és la baixa,
cada cop hi haurà index més baixos, que voldrà dir que cada cop s'haurà de ser
més pobre per ser considerat oficialment pobre.

Els ingressos per unitat de consum es calculem per tenir en compte les economies
d'escala de les llars. S'obtenen dividint els ingressos totals entre el nombre
d'unitats de consum.

Per referir l'ombrall a qualsevol tipus de llar s'ha utilitzat l'escala OECD modifi-
cada, que associa un pes de 1 al primer adult, un pes de 0.5 a la resta d'adults,
i un pes de 0.3 a cada menor de 14 anys.
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Taula 4.1: Taula resum dels resultats de l'ORP i les despeses
associades al subgrup 0.45: Electricitat, gas i altre combustibles, per

tipus de llar a l'any 2013. Font: (ECV, 2013; EPF, 2013)

Tipus de llar ORP (€) Despesa (%)
Electricitat, gas
i altres comb.

Despesa (€)
Electricitat, gas
i altres comb.

Despesa total
(menys ener-
gia)(€)

Persona sola (< 65 años) 676 4,46% 30 646

Persona sola (> 65 años) 676 5,47% 37 639

Parella sense fills 1014 4,35% 44 970

Parella amb 1 fill 1217 4,19% 51 1166

Parella amb 2 fills 1420 4,04% 57 1362

Parella amb 3 o més fills 1622 3,97% 64 1558

Persona amb fills 737 4,73% 35 702

Figura 4.6: Font: Modificat de INE

AROPE

Existeixen altres indicadors com l'AROPE (At-Risk of Poverty and/or Exclusión)
que determina el percentatge de la població que es trobaen risc de pobresa o
exclusió social segons l'estratègia Europa 2020.

Segons l'Estratègia Europa 2020 es consideren persones en risc de pobresa i/o
exclusió social a la població que es trobi en alguna de les tres situacions seguents:

• Persones que viven amb baixos ingresos (60% de la mitjana dels ingresos
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equivalents o per unitat de consum).

• Persones que pateixen privació material severa ( 4 dels 9 ítems definits a
continuació)

– No tenir retard en el pagament del lloguer, hipoteca, rebuts relacionats
amb la llar o compres a terminis

– Mantenir la llar a una temperatura adequada durant els mesos d'hivern

– Fer front a les despeses imprevistes

– Menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies

– Anar de vacances fora de casa, almenys una setmana a l'any

– Tenir un cotxe

– Tenir rentadora

– Tenir TV a color

– Tenir telèfon

• Persones que viuen en llars amb baixa intensitat de treball (per davall del
20 %).

Intensitattreball = htreballades

hpotencials
< 0.2 → Baixa intensitat de treball (4.1)

Figura 4.7: Definició de l'indicador AROPE. *Mitja dels index per tipus
de llar. Font: Elaboració pròpia

S'ha fet una associació del percentatge de la població que està en risc de pobresa
segons l'indicador AROPE, amb el llindar d'ingressos mensuals corresponent al
mateix percentatge de població, des de la part baixa de la distribució poblacional
dels ingressos. Essent conscients que una persona pot estar considerada pobre
segons l'index AROPE per qualsevol dels tres aspectes que contempla l'indicador,
i que només un de ells contempla el nivell de ingressos. Donat que l'indicador
AROPE conté a l'ORP, és més restrictiu utilitzar l'indicador AROPE, no obstant no
s'ha tengut accés a les dades per composició de llar de manera tan precisa com
l'ORP.
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P ex: L'indicador AROPE considera la categoria: Persona amb un fill o més, i
associa un percentatge determinat de la població d'aquesta categoria que esta
en risc de pobresa o exclusió social. En canvi, l'indicador ORP proporciona valors
més configuracions de llar.

Comparació dels indicadors

Al la figura 4.8 s'indiquen els valors de renda llindar d'una llar per ser considerat
pobre, segons l'indicador AROPE i l'ombrall de risc de pobresa (ORP).

Figura 4.8: Valors de renda llindar d'una llar per tipus de llar, segons
l'indicador AROPE i l'ombrall de risc de pobresa (ORP) Font: Modificat de

INE

En aquest treball s'ha considerat l'indicador ORP per calcular els ingressos rela-
cionats amb la cobertura de les necessitats bàsiques (IDB).

Aquesta perspectiva equipara les necessitats bàsiques d'una persona a tenir els
ingressos necessaris per no ser considerat pobre. Essent conscient que és una
premissa reduccionista d'unes condicions de vida dignes, ha estat el mètode
més accessible quantificable, amb dades desagregades per tipus de llar i grups
de ingressos.

Obtenció dels IDB

Els ingressos després de restar les despeses associades a les necessitats bàsiques
(IBD), es calculen sense incloure la despesa energètica, donat que l'objectiu es
comparar aquests ingressos amb la despesa real, i de no ser així es consideraria
la despesa energètica per duplicat.

Per tant el valor de IBD és el resultat de restar el percentatge mitjà associat a
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la despesa energètica en funció del tipus de llar, 4.9 , als ingressos llindars,
obtinguts en base a l'ORP, del tipus de llar en qüestió.

Figura 4.9: Font: (EPF, 2013)

La figura 4.9 recull l'evolució del percentatge de despesa domèstica en electrici-
tat, gas i altres combustibles, associat al grup de consum 0.45 de l'enquesta de
pressuposts familiars.

Tot i que no es d'ús especific del model proposat en aquest treball, és interessant
observar com el percentatge de despesa domèstica en energia es major quan
menors son els ingressos de la llar (Figura 4.10).
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Figura 4.10: Font: Modificat de INE

L'evolució creixent en els últims anys es pot justificar de dues maneres, o el
consum mitjà general ha pujat, o ha pujat el preu de l'energia. Com es veu a la
figura 4.11, l'increment de l'IPC per aquest grup de despesa, indica que els preus
de l'energia (i concretament l'elèctrica (figura 4.11, gràfic dret)), ha augmentat
considerablement. Per tant s'observa com un producte que es considera una
necessitat bàsica, segueix tendències inflacionaries, més pròpia d'altres mercats
més especulatius.

Figura 4.11: Font: Modificat de INE, i (ACA, 2014).

El diagrama de la figura 4.12 mostra el procés d'obtenció d'aquests ingressos.
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Figura 4.12: Font: Elaboració pròpia
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4.4 Diagrama del model Bottom-up i interpre-
tació dels resultats

Els models bottom-up requereixen una recollida de dades exhaustiva de l'usuari
final, per aquest motiu les experiències en aquestes metodologies es centren a
mostres petites, o en alguns casos, en països sencers, com Regne Unit.

EL següent model considera que una llar està en situació de pobresa energètica,
si:

• El consum real (CR) d'energia de la llar és inferior al consum mínim

CR < Cmin (4.2)

• La despesa mínima Dmin és inferior als ingressos disponibles després de les
despeses bàsiques de la llar (IDDB)

Dmin < IDDB (4.3)

– Essent la Despesa Mínima (Dmin), el consum mínim (Cmin) multiplicat
pel preu de mercat mínim accessible segons la configuració de la llar.

Dmin = Cmin · PMmin (4.4)

Taula 4.2: Taula resum de les situacions identificades

Formulació Identificació Situació
CR < Cmin PE Es consumeix energia per sota dels

requeriments minims per satisfer les
necessitats bàsiques energètiques
de les persones de la llar.

IDDB < Dmin PE Els ingressos per fer front a la des-
pesa mínima per aquella llar són in-
feriors al cost mínim que suposa.

PMmin < PMR +
Dmin < IDDB < DR

PE Contractació crítica :a causa d'una
mala contractació no es pot fer front
als rebuts. Amb una correcte con-
tractació sí es podria

CR > Cmin +
Dmin < IDDB < DR

VE A causa d'un consum per sobre de
les necessitats mínimes de la llar, no
es pot fer front als rebuts. Dismi-
nuint el consum si es podria.

Avaluant de forma creuada el consum real en funció del consum mínim, amb
capacitat de fer front als pagaments amb els ingressos disponibles, obtenim la
taula següent. També s'ha considerat la variable temp, que va associada a la
pregunta: Pot mantenir la llar a una temperatura adequada als mesos de hivern?2

2Indicador recollit a l'enquesta EU-SILC de condicions de vida, que s'utilitza com indicador de
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Taula 4.3: Recull de la combinació dels factors que donen lloc a
situacions de PE. (*) Es considera només als mesos d'hivern. Font:

Elaboració pròpia

IDE/Dmin >1 IDE/Dmin < 1
(Pot pagar) (No pot pagar)

Despesa inferior Si (temp=SI)→ OK* PE
Si (temp=NO) → PE

Despesa superior OK SI pot pagar Dmin →OK
NO pot pagar Dmin → PE

En referència a la taula 4.3:

• La condició de "poder pagar o IDE/min > 1” està associada a tenir suficients
ingressos disponibles per fer front a la despesa mínima.

• Si la despesa és inferior a la despesa mínima, indica que s'està consumint
una quantitat d'energia que no és suficient per cobrir les necessitats bàsi-
ques de les persones.

• Sempre que no es pugui fer front a la despesa mínima, es considerarà una
situació de pobresa energètica. Significa que tot i fent les millores contrac-
tuals indicades, i reduint el consum fins el mínim possible, no es pot assolir
la despesa. En aquest cas es recomana igualment dur a terme les propostes
de estalvi, i intentar augmentar els ingressos. Es proporciona informació de
la quantitat necessària per arribar a poder fer front a la despesa.

• Si no es pot fer front a la despesa real (rebuts), ni tampoc a la despesa
mínima, es considera PE. No obstant, si es pot fer front a la despesa mínima
i no a la real, no es considera PE, donat que amb una millor contractació i/o
reduint el consum, si es podrà.

• Si la despesa es inferior a la despesa mínima per satisfer les necessitats
bàsiques, però l'usuari afirma poder mantenir la llar a una temperatura ade-
quada de confort, i fer front al pagament, no es considera PE. Cal tenir en
compte que si l'avaluació es fa en base a mesos d'estiu, aquesta variable no
es considera, ja que respon a una pregunta referida als mesos d'hivern, per
tant es considera que la manca de consum no correspon a calefacció, i si
es considera PE. Obviament si la despesa és inferior a la mínima, i l'usuari
afirma no poder mantenir la llar a una temperatura adequada als mesos
d'hivern, tot i que es pugui pagar el rebut, es considera PE.

• Si es consumeix per sobre de la despesa mínima, i es pot fer front als rebuts,
no hi ha cap problema.

pobresa energètica.
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4.5 Pobresa Energètica i mitigació del canvi cli-
màtic

La mitigació del canvi climàtic ha esdevingut objecte de polítiques globals i am-
biciosos objectius de reducció de CO2, amb la finalitat de millorar les condicions
de vida de les generacions presents i futures i conservar el planeta.

Tot i així en zones on les necessitats bàsiques no estan garantides, les polítiques
es concentren més en solucionar aquest problema, i menys en adoptar polítiques
de mitigació de CO2, per una qüestió de prioritat.

No obstant varis estudis mostren la conveniència d'adoptar polítiques que integrin
l'eradicació de la PE i la mitigació del canvi climàtic. S'ha vist com la majoria
d'opcions de mitigació de CO2 al sector residencial presenten beneficis comuns
amb les mesures per tractar la PE, com la millora de l'EE, salut de les persones,
o l'economia de les llars (IPCC, 2014).

Es presenten sinergies entre les polítiques de mitigació del CC i la PE en:

• La millora de l'EE pareix ésser l'eix de rotació de les polítiques conjuntes de
mitigació del CC i la PE, ja que suposa una reducció tant de les emissions
com de les taxes de PE, en tant que la baixa EE és una de les principals
causes.

• Evitant la pujada de temperatures associada al canvi climàtic, evitam també
l'ús d'energia relacionada amb la refrigeració a l'estiu a causa de les altes
temperatures (Ürge Vorsatz and Tirado, 2012).
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CAPÍTOL 5:
Cas d'estudi

5.1 Introducció

En aquest capítol es proposa una metodologia Bottom-up per ser aplicada a nivell
local, que consisteix en la millora de la prevenció i la correcció dels casos de PE,
aconseguint reduir la problemàtica social i econòmica associada, de les persones
i les institucions, fomentant també els usos responsables de l'energia.

Principals objectius

• Protocol de selecció de les llars per avaluar

• Protocol identificació de casos de PE

• Protocol actuacions preventives i correctives

Objectius secundaris

• Realimentació en base a l'experiència

• Definició del paper d'agent energètic

• Definició del paper de les entitats del 3er sector

5.2 Protocol de selecció de les llars

De entre els usuaris finals s'ha vist com una de les barreres és com escollir la
població sobre la qual aplicar les mesures o dit d'altre manera: com escollir les
llars objectiu. Resultaria inviable passar una entrevista al 100% de la població
buscant possibles llars en PE.

Es necessari un protocol de selecció que permeti filtrar la població amb més
possibilitats d'estar en situació de PE, per així centrar els recursos en les llars
potencialment més afectades.
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Per poder crear un filtre efectiu que no descarti ni sobreestimi cap col·lectiu po-
tencial, en aquest treball s'ha decidit profunditzar en les causes i conseqüències
de la PE, per identificar els perfils més indicats i establir l'estratègia de captació
en funció d'aquests.

A continuació s'analitzen les causes i conseqüències de la PE:

5.2.1 Causes de la PE

Segons el dossier: L'energia com a dret. Com afrontar la pobresa energètica,
publicat per la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (TETSSC,
2014), són tres les causes principals que incideixen en la pobresa energètica:
Baix nivell de renda, Baixa qualitat de l'edificació i els seus equipaments i l'in-
crement continuat dels preus de l'energia. També coincideixen en aquests tres
pilars altres estudis (ACA, 2014; Hills, 2012; DECC, 2014).

Baix nivell de ingressos

Segons la WHECA1, un nivell baix de ingressos és la precondició d'una llar per
patir PE. Sovint les persones amb baix nivell d'ingressos no es poden permetre
viure en habitatges adequats, i viuen en edificis de baixa eficiència energètica.
Sovint aquestes persones s'imposen reduccions pressupostàries pel consum d'e-
nergia, ja que prioritzen altres bens o serveis que consideren més bàsics com
l'alimentació, que resulta amb la insatisfacció de les necessitats energètiques,
com el confort tèrmic.

Baixa Eficiència energètica dels habitatges i equipaments

Una llar construïda sense criteris d'eficiència energètica (aïllament, estanquitat,
ventilació, etc...) suposa haver de gastar una quantitat d'energia desmesurada
per mantenir una temperatura de confort, amb la corresponent despesa associ-
ada. Un 60% dels habitatges actualment a Espanya ses van construir abans de
l'aplicació de qualsevol normativa d'eficiència energètica en edificis (Ecoserveis,
2014).

Uns electrodomèstics de baixa eficiència energètica lògicament necessitaran més
energia (i recursos econòmics) per fer la mateixa funció que un altre més eficient.

Preus de l'energia

El preu de l'energia és un factor que incideix directament en la despesa energèti-
ca, i va variant sense que l'usuari final pugui incidir-hi. En els últims anys el preu
mitjà de l'energia ha augmentat un 50%, al temps que la situació econòmica de
moltes llars ha empitjorat (TETSSC, 2014).

No obstant, altres factors relacionats amb el cost de l'energia també juguen un
paper molt important, com és el regim de contractació tarifaria, la companyia

1Warm Homes and Energy Conservation Act
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comercialitzadora contractada o els hàbits de consum.

5.2.2 Impacte de la PE

Segons l'informe del professor John Hills, (Hills, 2011), els principals impactes de
la PE es reflecteixen en els següents ambits: la salut física i mental, les relacions
socials (intra i extra-familiars), satisfacció de la resta de necessitats bàsiques
(alimentació, vestimenta, etc...), l'endeutament. Altres estudis i informes coin-
cideixen en els mateixos impactes, donant més importància a uns o altres.

Impacte sobre la salut

Gran quantitat d'articles tracten les conseqüències per la salut de viure en situació
de PE (Marmot, 2011; OMS, 2007; TETSSC, 2014; Hills, 2011).

A continuació s'esposen evidències de la relació entre la temperatura de la llar i
els problemes de la salut de les persones que hi viuen.

Les principals afeccions suggereixen que els col·lectius més vulnerables són: per-
sones majors, els més petits i persones que pareixin alguna malaltia o discapa-
citat.

Salut física

S'ha demostrat que una forta relació entre la temperatura de la llar i la salut de
les persones que hi habiten, tot i que la temperatura adequada de confort és
actualment un tema en debat, la referència que fixa la OMS2 és de 21ºC a la sala
i 18ºC a les habitacions. Un dels indicadors utilitzats per reflectir aquest impacte
és la TMAI3 . Es vincula la PE com a causa d'aquesta mortalitat en diferents
percentatges entre un 10% i un 40%, commostra la figura 5.1. La gràfica mostra
les morts addicionals a l'hivern (baix tres supòsits diferents), en comparació amb
la xifra de víctimes en accidents de tràfic. Les dades utilitzades per elaborar les
gràfiques provenen del INE i la DGT. (ACA, 2014). Cal remarcar que no tot
l'increment de mortalitat a l'hivern va associat a la PE. Es coneix que als mesos
més freds, les malalties cardiovasculars acostumen a empitjorar a causa de les
baixes temperatures, especialment en gent major, que en alguns casos acaba en
la mort, independentment de si aquesta persona patia o no PE.

A la figura 5.2 es mostra la mateixa taxa, expressada com el percentatge d'excés
de morts, calculada4 amb dades de l'Eurostat per diferents països membres de
la Unio Europea (Atanasiu et al., 2014).

L'informe Hills (Hills, 2011) relaciona els problemes de salut més comuns a dife-
rents rangs de temperatura de la següent manera.

2Organització Mundial de la Salut
3Tasa de Mortalidad Adicional en Invierno
4EWDI = [winter deaths (Dec-Mar)]-0.5[Non-winter deaths (Aug-Nov, Apr-Jul)]/(Average of

non-winter deaths).(WMPHO, 2015)
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Figura 5.1: TMAI. Font: (ACA, 2014)

Figura 5.2: TMAI. Font: (Atanasiu et al., 2014)
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Figura 5.3: Relació dels principals problemes de salut a diferents rangs
de temperatura. Font: (Hills, 2012)

Les afeccions respiratòries com l'asma o bronquitis cròniques, són les que abans
apareixen, conseqüència de temperatures i nivells d'humitat baixos. Segons la
OMS, les humitats i condensacions a la llar son les responsables d'entre un 12-
15% dels casos de asma en nens (Brauchbach et al., 2011).

A més dels problemes ja esmentats, n'existeixen d'altres a causa de les baixes
temperatures, com l'augment d'accidents a la llar, augment del dolor percebut
per les persones amb artritis (Gilbertson et al., 2006), baixada de defenses i
facilitat de contreure refredats i infeccions. (OMS, 1987).

El S'ha vist que aquestes malalties, en tant que estan associades a les condicions
de la llar, es poden allargar tant de temps com persisteixin les condicions. Com
s'exposa a (Hills, 2012), el fet de patir aquestes malalties de llarga durada situa
a la persona que les pateix, en una situació vulnerable per patir qualsevol altra
malaltia, física o mental.

Salut mental

L'estigmatització social de la pobresa i la pobresa energètica actual, posa en molts
casos a les persones que pateixen PE en una situació d'exclusió social, i entren
dins el cicle de serveis socials, amb la repercussió social que malauradament
comporta, i conseqüentment a la salut mental de la persona.

Un estudi de la OMS demostra l'augment de pressió arterial a temperatures bai-
xes, de manera més significant en persones majors (OMS, 1987), amb el efectes
psicològics que això comporta.

Impacte social

En tant que la PE és un dels cognoms de la pobresa, les conseqüències socials
són similars. En un entorn on la pobresa es tracta de manera marginal, l'impacte
sobre les relacions socials de les persones està servit.
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Endeutament

A moltes llars l'opció per mantenir certes necessitats bàsiques és retallar el pres-
supost en altres com ja s'ha vist, o bé endeutar-se amb les companyies submi-
nistradores i anar pagant amb el temps.

Les conseqüències d'estar constantment endeutat són vàries:

• Estrés i des-estabilitat mental i emocional (Hills, 2012).

• Mala relació amb la parella sentimental, baixa eficiència en el treball diari, i
impacte negatiu sobre la salut (CCCS, 2010).

Per descomptat si l'endeutament suposa el continu retall en altres necessitats
bàsiques els problemes associats poden ser molt diversos.

Exemple: Retallant en qualitat alimentaria es poden adoptar males dietes i sofrir
els problemes associats.

5.3 Estratègia de selecció per col·lectius

Molts poden ser els indicatius d'un possible cas de PE, per tant després de veure
quines són les causes i l'impacte de la PE sobre les persones, s'ha establert
una relació entre aquests i registres, ajuts, subvencions, programes socials, o
qualsevol eina que ajudi a apropar-se als col·lectius.

Exemple: A través de la llista d'aturats de l'INEM, informar que les llars on tots
els membres estiguin a l'atur, poden acollir-se a la tarifa social de l'electricitat
(Bo Social), que suposa un 25% d'estalvi.

La següent taula associa les causes i conseqüències de la PE, amb col·lectius
sobre els quals poder actuar.

Com que no totes les llars dins aquests col·lectius estaran en situació de PE, es
proposa aplicar un filtre per seleccionar únicament els més afectats, i així poder
establir un ordre de prioritat.

El mecanisme escollit per dur a terme aquest primer filtre és una auto-enquesta,
que el mateix usuari complimentarà i valorarà segons els criteris explicats a la
mateixa enquesta. Depenent del resultat obtingut, se li recomanarà acudir a un
CSS.

La taula 5.1 recull els col·lectius sobre els quals es farà més incidència, i a través
de quina organització/institució/associació s'accedirà.
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Taula 5.1: Taula resum les col·lectius principals d'incidència. Font:
Elaboració pròpia

Situació Connexió
Aturats INEM , SOC, SS
Pensionistes minims INSS
Avís de talls de subministrament Centres de Serveis Socials, Com-

panyies elèctriques
Malalties respiratòries AACVR, Associacio asmatologica

catalana
Malalties cardiovasculars Dep. de Salut ,AACIC, ACARD,

ASACC, TACET, POVAC
Baixa qualitat edificació Catastre, Dep. d'habitatge
Mal ús de l'energia Enquestes, Assessoraments col·lectius
Contractació incorrecte
Consum desproporcionadament
alts
Endeutament SS, Companyies elèctriques
Altres NNBB: Alimentacio, habi-
tatge, vestimenta, i altres

Depenent de cara area, compe-
tencia municipal

5.3.1 CSS

Avisos de tall de subministrament

S'ha vist que els avisos de tall de subministrament d'una llar es deriven a Serveis
Socials de l'ajuntament que pertoqui, i des d'allà s'intenta fer el possible per
evitar-ho.

Fins ara les mesures aplicades consisteixen en avaluar la situació de la llar i
decidir si correspon o no, evitar el tall pagant les factures mitjançant el fons
d'ajuts d'urgència social.

La llei 13/2006 del 26 de Juliol de prestacions socials de caràcter econòmic és
la que regula aquests ajuts. L'organisme a càrrec de designar la quantia d'a-
questa partida és l'executiu autonòmic, en el cas de Catalunya el Departament
de Benestar Social i Família, tot i que la gestió es municipal i cada ajuntament
és qui determina els criteris d'atorgament dels ajuts.

S'ha vist que a mode de filtre, els usuaris que acudeixen als CSS sol·licitant Ajuts
d'Urgència Social per pagar factures d'energia, representen una part del col·lectiu
possiblement en situació de PE o VE.

Observació transversal dins els CSS i altres entitats del 3er sector social

Rebuts d'energia desproporcionadament alts, endeutament amb les companyi-
es elèctriques, o no entendre els serveis contractats, poden ser indicadors d'un
cas de PE. Des dels CSS i entitats del tercer sector social, que tracten aquestes
situacions diàriament, es podria donar resposta mitjançant assessorament ener-
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gètic, amb una correcte formació dels treballadors, (que evités la des-informació,
efecte oposat).

Altres aspectes més transversals també haurien de ser observats.

Per exemple: Una família nombrosa que acudeix a CSS, podria ser assessorada
sobre el Bo Social, al qual podria acollir-se per fet de ser família nombrosa, i
suposaria un 25% d'estalvi en el rebut d'electricitat.

Aquesta associació requereix un alt grau de creuament de dades i informació,
per part dels treballadors dels CSS, als quals actualment no se'ls exigeix, i que
ja retenen moltes informacions especifiques.

• Són molt sensibles a la variació dels preus de l'electricitat, últimament en
creixement constant.

• Baixa capacitat de reacció a causa dels limitats recursos econòmics per so-
brevindre despeses imprevistes.

• Baixa qualitat d'edificació en molts casos

• La titularitat en molts casos pertany a l'ajuntament en qüestió o a empreses
administradores de finques, la qual cosa dificulta qualsevol canvi tarifari.

5.3.2 Aturats

Un de les tres causes principals de la PE és el baix nivell d'ingressos, per tant es
dedueix que un col·lectiu potencialment afectat seran els aturats.

La figura 5.4 mostra l'evolució de la PE en el nostre país diferenciant entre
els aturats, jubilats i ocupats. Els indicadors escollits per representar la PE són
l'index del 10%, i la incapacitat de mantenir la temperatura adequada (otinguts
de la EPF5 i ECV 6 respectivament (INE)). (ACA, 2014).

Les persones que viuen en habitatges socials, on tot l'equipament és elèctric són
altament vulnerables per varis motius:

S'observa com el col·lectiu aturat experimenta el màxim creixement en els dos
indicadors seleccionats.

5.3.3 Jubilats amb pensions mínimes

Els jubilats amb pensions mínimes, així com s'observa a la figura 5.4, presenten
un increment en el percentatge d'afectats de PE en els últims anys. Tot i no
ser tan acusat com el cas dels aturats, el col·lectiu de jubilats amb pensions
mínimes són també més vulnerables a causa de la més avançada edat, que els
fa més susceptibles de patir les conseqüències de la PE sobre la salut.

El llistat de pensions mínimes es mostra a continuació:

5Encuesta de presupuestos familiares
6Encuesta de Condiciones de Vida, basada en percepcions i declaracions de la llar.
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Figura 5.4: Font: (ACA, 2014)

INSTITUTO NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIONES 2014

CUANTÍAS MÍNIMAS MENSUALES(*) (€)
CON

cónyuge
a cargo

CON
cónyuge

NO a cargo

Uniper-
sonal

Jubilación Con 65 años 780,90 600,30 632,90
Menor de 65 años 731,90 559,40 592,00

Con 65 años procedente de gran invalidez 1.171,40 900,50 949,40

Incapacidad
permanente

Gran invalidez 1.171,40 900,50 949,40
Absoluta o 65 años 780,90 600,30 632,90

Total de 60 a 64 años 731,90 559,40 592,00
Total derivada de E.C. menor de 60 años 393,60 354,99 393,60

Viudedad Con cargas familiares 731,90
Con 65 años o discapacidad ≥ 65% 632,90

Entre 60 y 64 años 592,00
Menor de 60 años 479,10

Orfandad Por beneficiario 193,30
Absoluta un beneficiario 672,40

Menor de 18 años con discapacidad ≥ 65% 380,40

Favor de familiares Por beneficiario 193,30
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:

Un solo beneficiario con 65 años 467,30
Un solo beneficiario menor de 65 años 440,10

Prestación familiar por hijo a cargo mayor de 18 años
Discapacidad ≥ 65% 365,90

Discapacidad ≥ 75%; con ayuda 3ª persona 548,90

SOVI Vejez, invalidez y viudedad 404,80

(*) En las pensiones causadas a partir de 01/01/2013, los complemen-
tos a mínimos necesarios para alcanzar las cuantías mínimas, no 
podrán superar el importe establecido para las pensiones de 
jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva.

PENSIÓN MÁXIMA MENSUAL (€) 2.554,49

Figura 5.5: Font: Institut Nacional de la Seguretat Social63
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5.3.4 Afectats de malalties respiratòries i cardiovasculars

Els afectats de malalties respiratòries i cardiovasculars es consideren consumi-
dors vulnerables. Per una part ens referim a aquelles persones que a causa de
patir una situació de PE hagin desenvolupat la malaltia, i també aquells que pa-
tint la malaltia per raons no necessàriament vinculades a la PE, es troben en una
situació de dependència vital amb l'electricitat (Respirador elèctric), o que poden
veure la seva malaltia agreujada en cas de patir PE.

5.3.5 Habitatges amb baixa EE

Els habitatges amb baixa eficiència energètica es poden identificar mitjançant
el Certificat de Qualificació Energètica, que recull el nivell d'EE en forma de 7
etiquetes (A-G), essent la G la EE més baixa possible.

Accedint a un registre d'habitatges en funció de l'etiqueta energètica, es podrien
centrar els esforços en aquells col·lectius més susceptibles de patir PE.

5.3.6 Altres ajuts generals

Com s'ha explicat, les situacions de PE poden tenir com a conseqüència la re-
tallada del pressupost destinat a satisfer la resta de necessitats bàsiques com
l'alimentació, habitatge, etc.. Per tant aquelles llars que acudeixin a ajudes per
satisfer qualsevol de les necessitats bàsiques, seran possibles afectats també de
la PE.

5.4 Auto-enquesta

A l'apartat anterior s'ha introduït el concepte d'auto-enquesta a mode de filtre
per seleccionar a les llars amb més possibilitats d'estar afectades per la PE.

La auto-enquesta presenta avantatges i inconvenients que es recullen a la taula
5.2.
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Taula 5.2: Taula recull de les avantatges i inconvenients de la
utilització de l'autoenquesta. Font: Elaboració pròpia

Avantatges Inconvenients Resposta
-No implica una càr-
rega de treball extra
pels CSS o entitats.
-Recursos econò-
mics baixos: Impre-
sió i distribució.

-Complexitat elevada per
aconseguir el grau de fil-
tratge desitjat.

-Complexitat elevada de
fer accessible els crite-
ris d'auto-valoració a to-
tes les persones.
-Difícil tractament dels in-
dex de fiabilitat de les en-
questes.
-Sintetització dels indica-
dors més rellevants en un
format accessible a totes
les persones.

-S'ha efectuat un filtratge
molt restrictiu que en ba-
se a l'experiència s'anirà
moderant.
-Mètode de recompte de
SI/NO.

-Explicar que tot resultat
està subjecte a una vali-
dació posterior.
-Utilització dels indicadors
més significatius.

La finalitat d'aquest sistema és recomanar l'assistència a un CSS a la persona
que obtingui un resultat que suggereixi un cas de PE.

Es preveu que es pugui produir un boom d'assistència als CSS en cas de deixar
el llindar de valoració mal definit, per tant s'ha optat per subestimar els casos
de PE establint requeriments molt restrictius i així ser capaços de controlar la
resposta.

El sistema de disseny es mostra a la figura 5.6.

Figura 5.6: Font: Elaboració pròpia

La consigna objectiu, que reflecteix l'eficiència de l'auto-enquesta és:

• Aconseguir un percentatge alt de resultats positius a les auto-enquestes.
La finalitat és poder estimar amb més precisió el volum de feina. Aquest
ajustament s'haurà de fer per a cada col·lectiu. P.ex: Si s'envien 1000
auto-enquestes entre els aturats, hi haurà 900 positius.
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• Aconseguir d'entre els seleccionats un alt percentatge d'identificació de ca-
sos de PE. Ex: Que dels 900 positius, s'identifiqui al menys un 90% de casos
de PE.

L'autoenquesta proposada es mostra a la figura 5.7.

Figura 5.7: Font: Elaboració pròpia
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5.5 Metodologia identificació de casos

Aquesta secció proposa una metodologia per avaluar si una llar es troba en situ-
ació de PE, que consisteix en una entrevista assistida per un professional.

L'experiència d'alguns països o estudis que han utilitzat entrevistes per identificar
casos de PE, ho han fet sempre acompanyats d'una validació in situ per un tècnic.

Un exemple és la English Housing Survey, que es fa continuament pel DCLG7

i que consta d'una entrevista assistida (13.300 llars/any) i una inspecció física
(d'una mostra més reduïda de 6200 llars/any) (EHS, 2015).

Com es pot apreciar, el nombre d'inspeccions en el cas de Regne Unit és la meitat
que les entrevistes, això posa de manifest la diferència de recursos que suposa
cada una de les actuacions.

En aquest treball es proposa un sistema basat únicament en una entrevista,
per això s'han analitzat les causes per les quals normalment és necessària una
inspecció tècnica de l'habitatge. Per cada una de les causes es dóna una solució
implementada en el mateix procés de l'entrevista.

Taula 5.3: Taula recull de les mesures adoptades per poder suplir la
inspecció tècnica de l'habitatge. Font: Elaboració pròpia

Deficiències Mesures adoptades
Desconeixença instal·lacio Facilitar una llista de tasques

per l'usuari abans de l'entrevis-
ta:

-Fer fotos de tot l'equipament,
finestres, humitats, contador.

-Portar 2 factures de cada sub-
ministrament.

Desconeixença nomenclatura Incorporació de material gràfic
a l'entrevista

Incapacitat de distingir situaci-
ons o fets

Incorporació de material gràfic
a l'entrevista

Desconeixença o distorsio dels
habits de consum

Portar 2 factures de cada subi-
nistrament

Ocultament per por Portar 2 factures de cada subi-
nistrament

Ocultament per ignorància Incorporació de material gràfic
a l'entrevista

Distorsio per victimització Introducció a l'entrevista.
Distorsió per vergonya Introducció a l'entrevista

7Department fot Communities and Local Government
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5.5.1 Recollida de dades

La recollida de dades es durà a terme per un professional format en matèria de
PE.

Constarà d'una entrevista implementada en una aplicació web. Les avantatges
d'utilitzar un aplicatiu web són les següents:

• Accés remot des de qualsevol ubicació

• Capacitat de recopilació de les dades per la seva posterior anàlisi

• Capacitat de modificar contínuament els paràmetres en base al feedback

• Versatilitat per oferir assistència més didàctica, gràfica i propera a l'usuari

La taula 5.4 mostra totes les variables d'entrada del model, identificats de I.1-
I.22.

I.01-I.03 → Habitatge

• Localitat: Determina la zona climàtica, que condiciona la demanda energè-
tica mínima. També es contemplen les bonificacions específiques de cada
província en termes de tarifes socials, o ajuts socials. Exemple: Només la
Generalitat de Catalunya contempla com a requisit del Bo Social les famílies
monoparentals.

• Tipus d'habitatge: Influeix en la determinació de la demanda energètica mí-
nima. El consum de calefacció és menor en blocs de pisos que en habitatges
unifamiliars. Estadísticament les famílies que viuen a habitatges unifamili-
ars demanen més energia en general, ja que acostumen a ser famílies amb
ingressos superior a les que habiten blocs de pisos.

• Superficie: S'utilitza per determinar la demanda mínima en calefacció, i
il·luminació.

I.04-I.08 → Composició de la llar

• Adults(14-65 anys),adults(>65 anys) i nenes /nenes (0-14 anys): S'utilitza
per determinar el nombre de unitats familiars. Segons l'escala OECD, el
primer adult representa una unitat familiar, a partir del segon 0.5, i cada
nen/nena 0.3. El motiu de la distinció entre adults majors de 65 es degut
al major consum mitjà que aquests fan de l'energia a la llar.

• Adult (>65 anys) amb pensió mínima: La finalitat d'aquesta pregunta és
proposar el Bo Social de l'electricitat, en cas de ser afirmativa. Caldrà com-
provar que sigui el titular del contracte.

• Factors personals: Els factors personals s'utilitzen per corregir la demanda
energètica mínima, i els ingressos dedicats a despesa bàsica. Llars amb
persones amb necessitats especials han de ser considerades. Els factors
personals considerats són: -Embaras -Aparells d'assistència mèdica de per-
sones endollat continuament
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Taula 5.4: Taula recull de les variables d'entrada. Els valors
corresponen a un exemple.

ID Definició Valor
I.1 Localitat Barcelona
I.2 Tipus d'habitatge Bloc de pisos
I.3 Superficie 80
I.4 Adults(14-65 anys) 2
I.5 Adults(>65 nys) 0
I.6 Nenes /nenes (0-14 anys) 2
I.7 Adult (>65 anys) amb pensió minima NO
I.8 Factors personals? 0
I.9 Tots a l'atur? NO
I.10 Ingressos totals 1500
I.11 Calefacció Electrica/Gas/No utilitza GAS
I.12 Factor calefacció parcial 1
I.13 Cuina Gas
I.14 Termo Gas
I.15 Rentadora SI
I.16 Secadora NO
I.17 Aire acondicionat NO
I.18 Te DH? NO
I.19 Te flexibilitat per contractar DH? NO
I.20 Te el Bo Social de l'electricitat? NO
I.21 Potencia contractada Electricitat 4,4
I.22 Preu Terme Pot. Electr.€/kW 3,8
I.23 Preu terme En. Electr. €/kWh 0,12
I.24 Consum ultima factura E (kWh) 150
I.25 Periode Facturació electricitat Setembre-

Octubre
I.26 Salten eventualment els diferencials? NO
I.27 Preu Terme fix (€/mes) 4,5
I.28 Preu Terme energia €/kWh 0,06
I.29 Periode facturació gas Setembre-

Octubre
I.30 Consum ultima fact GAS (kWh) 300
I.31 Serveis complementaris cia. Elèctrica? NO
I.32 Serveis complementaris cia. Gas NO
I.33 És capaç de mantenir una temperatura adequada a l'hivern? SI
I.34 Acostuma a acumular retard en el pagament de factures? NO
I.35 Te goteres, humitats o infiltracions d'aire a casa? NO
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I.9-I.10 → Ingressos

• Ingressos totals són la suma de tots els salaris, pensions i ajuts socials que
reben els membres de la llar. Un cop restada la despesa en necessitats
bàsiques, donen lloc als ingressos disponibles per fer front a les despeses
d'energia, que utilitza el model per comparar amb la despesa real, i deter-
minar si la llar en qüestió pot fer front als rebuts.

• la informació referent a la situació laboral es recull per valorar la pertinença
del bo social de l'electricitat.

I.11-I.17 → Equipament de la llar

• Utilitza calefacció? És important remarcar el fet de utilitzar la calefacció, ja
que es pot de tenir però no utilitzar-la, i en aquest cas no s'ha de considerar
a efectes d'alguns càlculs.

• Calefacció elèctrica/gas: En cas d'utilitzar calefacció, depenent de si aquesta
és elèctrica o de gas, repercutirà d'una manera una altre en la despesa final.

• El factor calefacció parcial reflecteix la capacitat de apagar alguns calefac-
tors, i escalfar la casa parcialment.

• Cuina elèctrica /gas: Suposa despeses diferents. El preu del kWh elèctric
és aproximadament el triple que el de gas.

• Termo elèctric /gas: Suposa despeses diferents. El preu del kWh elèctric és
aproximadament el triple que el de gas. Les mesures d'estalvi proposades
són diferents. Per termos elèctrics, que generalment porten acumulador, es
convenient informar de bons hàbits de consum, per no malbaratar energia.

• Rentadora, secadora, aire acondicionat: S'utilitzen per determinar la po-
tència contractada necessària, i la viabilitat de contractació de discriminació
horària.

I.18-I.32 → Contractació

• Potencia contractada d'electricitat, Preu Terme Pot. Electr.€/kW, Preu ter-
me En. Electr. €/kWh: S'utilitza per conneixer i poder comparar la tarifa
contractada amb la tarifa òptima per aquella llar.

• Consum última factura d'electricitat (kWh) i període de facturació: S'utilitza
per comparar el consum real amb la demanda mínima. El període de fac-
turació indica en quin mes de l'any es situa el consum, per així ajustar les
necessitats mínimes tenint en compte els canvis estacionals.

• Preu terme fix (€/mes) i terme d'energia (€/kWh) de la tarifa de gas: s'u-
tilitza amb el mateix obtectiu que el descrit per l'electricitat.

• Discriminació horària: Saber si tenen contractada discriminació horària. De
no ser així, molt possiblement es recomani com a mesura d'estalvi, sempre
que sigui possible.
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• Bo Social: Si la llar analitzada compleix algun des requisits per accedir al
Bo Social, es recomanarà, en cas de no tenir-lo.

• Salten els diferencials?. S'utilitza per avaluar l'impacte d'una reducció en la
potència contractada. Normalment els usuaris reconeixen aquest fet fàcil-
ment i dóna informació dels hàbits de consum. En aquest model, es reco-
mana una potència de 3,3kW si no es te calefacció elèctrica, ni aire acondi-
cionat, ni secadora, ni cuina elèctrica, ni salten els ploms amb la potència
actual de la llar.

Altrament es recomana baixar a 4,4 kW, sempre que no saltin els diferencials
amb la potència actual contractada. Es considera que si la potència està
ajustada els diferencials salten eventualment i per tant es arriscat baixar la
potència.

• La informació referent a la contractació de serveis complementaris serveix
per avaluar la seva pertinença en cas afirmatiu.

I.33-I.35 → Percepció de l'usuari

• Respon als indicadors utilitzats per caracteritzar la PE de percepcions de les
persones, que s'inclouen a l'enquesta de condicions de vida (ECV, 2013).
S'utilitzen per contrastar i completar els resultats obtinguts de l'anàlisi des-
pesa/ingressos.

-És capaç de mantenir una temperatura adequada a l'hivern?

-Acostuma a acumular retard en el pagament de factures?

-Te goteres, humitats o infiltracions d'aire a casa?:

Formulari

A continuació es presenta el format de l'entrevista que recull totes les dades
anteriorment explicades. Aquesta és una primera versió amb l'aplicació Google-
Forms, de Google, que facilita la creació de formularis de forma gratuïta. Degut
a les limitacions de l'aplicació, no s'ha implementat la part de suport gràfic, que
simplificarà tant a l'assistent/a com a l'usuari la resposta de les preguntes.

71



Àngel Lladó Jaume

Figura 5.8: Font: Elaboració pròpia

72



Proposta metodològica per avaluar situacions de pobresa energètica

Figura 5.9: Font: Elaboració pròpia
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Figura 5.10: Font: Elaboració pròpia

5.5.2 Tractament de dades

Per adequar les dades proporcionades per l'usuari al format que utilitza el model,
aquestes dades s'han de combinar, transformar o interpretar, i donen valor a
algunes variables del sistema.

Altres variables requereixen la intervenció de l'assistent, com és el següent cas:

P.ex: En el model proposat, el preu mínim de l'energia és el preu de mer-
cat mínim al qual un usuari pot accedir, segons la potència contractada, o les
característiques de la llar. En alguns casos podrà optar a tarifes socials o bo-
nificacions. L'entrevistador, seguint les indicacions del model, ha de consultar
una pàgina web de comparadors d'energia8, accedir a la tarifa més econòmica
en cada cas, i introduir els preus al model com a paràmetre.

Els paràmetres son elements necessaris pel model, però que no depenen de l'u-
suari, sinó es decideixen en el procés de elaboració del model. Aquests permeten
ajustar el funcionament del model.

P. ex: El factor que relaciona la despesa mitjana amb la despesa mínima. En el
treball es plantegen varis escenaris.

8http : //comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/

74



Proposta metodològica per avaluar situacions de pobresa energètica

Taula 5.5: Taula recull de les variables utilitzades pel sistema. Els
valors corresponen a un exemple.

CODI Definició Valor
P.1 Factor consum mitjà/Consum mínim 0,6
P.2 IVA Electricitat i gas 0,21
P.3 Impost electricitat 5,11269642
P.4 Impost gas 5,11269642
P.5 Lloguer comptador electric 0,0177
P.6 Lloguer comptador gas 0,0177
P.7 ORP (€/Unitat de consum) 676
P.8 Despesa en electricitat (%) 0,05

75



Àngel Lladó Jaume

Taula 5.6: Taula recull de les variables utilitzades pel sistema. Els
valors corresponen a un exemple.

ID Definició Valor
X.1 Membres 4
X.2 Nº unitats familiars (Escala OECD) 2,1
X.3 Zona Climatica Continental
X.4 CODI (ZC+TH) BC
X.5 Superficie mitjana llar IDEA segons ZC i TH 84,70
X.6 Factor corrector superficie 0,94
X.7 TE min Electricitat (€/kWh) 0,12
X.8 TP min Electricitat €/kW/mes) 3,46
X.9 TE min GAS (€/kWh) 0,06
X.10 TP min GAS €/mes 4,36
X.11 Baixar la potència? Potencia a contractar? 3,30
X.12 Ingressos dedicats a despesa basica 1348,62
X.13 ORP llar estudiada (€) 1419,60
X.14 Ingressos despres de despeses bàsiques 151,38
X.15 Consum real (kWh/mes) 550,00
X.16 Consm minim teòric (kWh/mes) 922,07
X.17 Despesa minim Electricitat(€/mes) 29,17
X.18 Despesa real Electricitat (€/mes) 59,33
X.19 Despesa minima Gas (€/mes) 60,87
X.20 Despesa real GAS (€/mes) 25,38
X.21 Despesa minima total (€/mes) 90,04
X.22 Despesa real total (€/mes) 84,71
X.23 Consum elèctric en calefacció (kWh) 0,00
X.24 Consum elèctric en ACS(kWh) 0,00
X.25 Consum elèctric en electrodomèstics(kWh) 164,19
X.26 Consum elèctric en il·lminació (kWh) 20,40
X.27 Consum elèctric en cuina (kWh) 0,00
X.28 Consum de gas en calefacció (kWh) 1315,07
X.29 Consum de gas en ACS (kWh) 290,48
X.30 Consum de gas en cuina (kWh) 54,01
X.31 Consum Real - Consum minim -372,07
X.32 Consum Real/Consum minim (%) 1,68
X.33 Ing despres Despesa Basica - Despesa minima 61,34
X.34 Ing despres Despesa Basica/Despesa minima (%) 0,59
X.35 Pot contractar una tarifa millor? NO
X.36 Contractatació crítica (1=SI, 0=NO) 0
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X.1-X.6 → Habitatge i composició de la llar

• nº de membres i nº d'unitats familiars s'utilitzen per ajustar els consums
mínims, també per estudiar la possibilitat de contractar el Bo Social, i el
fenomen de subocupació de la llar.

• Zona climàtica, CODI (ZC+TH) són variables que prenen valors segons la
localització de l'habitatge i el tipus d'habitatge, i s'utilitzen per ajustar els
consums mínims. S'obtenen sis combinacions possibles de zones climàti-
ques i tipus d'habitatges. Els codis utilitzats són BA,BC,BM,UA,UC,UM.

• La superfície mitjana és funció del la zona climàtica i el tipus d'habitatge, i
és la mitjana de superfície de la mostra de l'estudi de l'IDAE del qual s'han
extret els consums mitjans.

• El factor corrector de superfície és la superfície de l'habitatge objecte d'a-
valuació respecte a la superfície mitjana per aquella zona climàtica i tipus
d'habitatge i s'utilitza per ajustar els consums mínims.

X.7-X.10 → Contractació minima

• Són els preus mínims accessibles segons les caracteristiques de la llar objec-
te d'avaluació. S'utilitzen per determinar la despesa mínima. Els valors per
defecte corresponen a la tarifa PVPC, però en cada cas l'assistent de l'entre-
vista haurà de consultar la millor opció a través del comparador web d'ofer-
tes d'energia proposat: http : //comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/

X.11-X.30 → Variables resultat

• Es proposa una potència a contractar, en cas que es consideri oportú, de ser
així s'indica el valor de la potència suggerida. La potència s'utilitzarà per
calcular la despesa mínima elèctrica.

• Ingressos disponibles(€) són els ingressos per fer front a la despesa energè-
tica, després d'haver restat la despesa mínima per fer front a les necessitats
bàsiques de la llar. Es comparen amb la despesa real per així determinar si
la família és capaç de pagar els rebuts.

• L'Ombral de risc de pobresa (ORP), es calcula per cada cas en funció del
nombre d'unitats de consum de la llar i s'utilitza per determinar els ingressos
dedicats a satisfer les necessitats bàsiques de la llar.

• Consum real (kWh) és l'energia total consumida a la llar, tant dels aparells
elèctrics com de gas. S'utilitza per comparar amb el consum mínim (kWh) i
així determinar si es consumeix més o menys energia de la necessària per
cobrir les necessitats bàsiques.

• Consum mínim teòric (kWh) s'estima en base a les característiques de la llar
i dades estadístiques i s'utilitza per comparar amb el consum real (kWh).

• Despesa mínima d'electricitat i gas (€) és el consum mínim multiplicat pel
preu mínim respectivament.
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• Despesa real d'electricitat i gas (€) és el consum real multiplicat pel preu
real contractat respectivament.

• Les despeses mínimes de cada grup de consum (Calefacció, ACS, Electrodo-
mèstics, Il·luminació i cuina) es calculen com s'indica a l'apartat 5.5.2(Cal-
cul de la despesa energètica mínima per grups de consum).

X.31-X.36 → Variables de comparació

• Consum real-Consum mínim: L'objectiu és identificar la situació en la qual
una llar consumeix menys energia de la necessària per satisfer les seves
necessitats mínimes energètiques. Valors negatius d'aquesta variable im-
pliquen directament un cas de pobresa energètica, essent el valor absolut la
quantitat d'energia que els manca consumir per arribar a satisfer les seves
necessitats bàsiques.

• Per mesurar la severitat de la situació, es calcula també el quocient entre el
consum real i el consum mínim, per així tenir un ordre de magnitud d'excés
o defecte de consum sobre el mínim.

• La resta entre els ingressos després de restar les despeses bàsiques i la
despesa mínima reflecteix si una llar pot fer front a la despesa que suposa
l'energia que necessitaria per satisfer les seves necessitats. Notar que es
comparar amb la despesa mínima i no la real, ja que es pot donar el cas de
no poder fer front a la despesa ja que es consumeix molt per sobre de les
necessitats.

Valors negatius d'aquesta variable impliquen la incapacitat de pagar els re-
buts de energia, essent el valor absolut els ingressos que mancarien per
poder arribar a pagar-los.

• Igual que amb els consums, s'estableix una variable relativa per poder tenir
un ordre de magnitud de la manca o excés d'ingressos, es a dir, el quoci-
ent entre la despesa mínima i els ingressos després de restar les despeses
bàsiques.

• Contractació crítica s'ha anomenat la situació en la qual una llar no pot
afrontar la despesa energètica real a causa d'una mala contractació, mentre
que contractant una tarifa més ajustada, o adherint-se a una tarifa social,
sí podria. Aquesta variable pren valors 1 o 0.

• Una variable recull la possibilitat de millorar la contractació, tot i que aquesta
no sigui crítica. La variable pren valors de (SI, "Tarifa X") i "NO". En aquest
cas no es considera un cas de PE, sinó de alta vulnerabilitat. Donat que per
estar en aquesta situació el nivell de ingressos està molt proper al llindar de
la PE.

Dues variables significatives del model son la despesa mínima i els ingressos
després de restar les despeses bàsiques de la llar.
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Càlcul de la despesa energètica mínima per grups de consum

La despesa mínima energètica es calcula en base als consums mitjans, obtinguts
de l'informe final de l'estudi SPAHOUSEC, de l'IDAE. No obstant, s'ha calculat
també seguint la metodologia proposada pel sistema de Certificació Energètica
d'Edificis. Als següents apartats s'explica com s'han obtingut els valors amb
cada mètode, i es fa una comparació, que conclou en la utilització de les dades
de consums mitjans de l'IDAE.

Despesa energètica minima (Metodologia Certificació Energètica d'Edi-
ficis)

Es proposa fer servir la metodologia utilitzada per fer la calcificació energètica
d'un edifici, que inclou una variable anomenada demanda de referència. A conti-
nuació s'aprofundeix en el càlcul de l'index de qualificació energètica i la demanda
energètica mínima.

Habitatges que van ser construïts sense criteris d'EE tenen qualificacions ener-
gètiques més baixes, i per tant demanden més energia per mantenir unes con-
dicions tèrmiques adequades.

La certificació consisteix en determinar l' Index de Qualificació Energètica per tot
els conceptes objecte d'estudi (Demanda de calefacció, de refrigeració, emissions
de CO2, etc...) Segons aquests index es determina la qualificació energètica, que
s'expesa a traves de 7 categories (A-G), o etiquetes energètiques, figura 5.11.

Figura 5.11: Font: (IDAE, 2009)

Per calcular aquest index es fa servir la demanda de referència, -entre altres
paràmetres-, en funció de la zona climàtica i el tipus d'edifici.

A continuació s'analitza el procediment de càlcul de l'Index de qualificació ener-
gètica (C11 i C2 per edificis de nova construcció i existents respectivament), es
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calculen de la següent manera:

C1 =
( Io

Īr
R) − 1

2(R − 1)
+ 0.6 (5.1)

on:

• Io són les emissions de CO2 de l'habitatge calculades d'acord amb la me-
todologia descrita a l'Anex I del RD 47/2007 de 19 de Gener, limitada als
serveis de calefacció, refrigeració i ACS.

• Īr és el valor mitjà d'emissions de CO2 dels serveis de calefacció, refrigeració
i ACS dels edificis nous d'habitatges que compleixen estrictament amb els
apartats HE1, HE2, HE3 i HE4 de la secció HE del CTE.

• R és el rati entre el valor Īr i el valor d'emisions de CO2 dels serveis de
calefacció, refrigeració i ACS, corresponents al percentil 10% dels edificis
de nova construcció que compleixen estrictament amb els apartats HE1,
HE2, HE3 i HE4 de la secció HE del CTE.

C2 =
( Io

Īs
R′) − 1

2(R′ − 1)
+ 0.5 (5.2)

on:

• Io són les emissions de CO2 de l'habitatge calculades d'acord amb la me-
todologia descrita a l'Anex I del RD 47/2007 de 19 de Gener, limitada als
serveis de calefacció, refrigeració i ACS.

• Īs és el valor mitjà de les emissions de CO2 dels serveis de calefacció, refri-
geració i ACS, pel parc d'habitatges existent al 2006.

• R' és el rati entre el valor Īs i el valor d'emissions de CO2 dels serveis de
calefacció, refrigeració i ACS, corresponent al percentil 10% del parc d'ha-
bitatges existent al 2006.

El mateix RD indica que Io ,Īs, R i R' s'inclouran en un document reconegut, per
les diferents capitals de provincia, i un mètode pel càlcul per localitats que no
siguin capital de provincia.

La majoria de llars objecte d'estudi de la PE, seran segurament edificis construïts
abans de l'entrada en vigor de l'obligatorietat d'expedir els certificats energètics
en el moment de la construcció, així que presumiblement l'indicador més repre-
sentatiu serà el C2. S'observa com el valor unitari es situa entre les classes E i
F.

Per tant com a demanda mínima en calefacció s'aproximarà la Is o Demanda de
referència tant per calefacció refrigeració i ACS.

Països com UK, amb mes recorregut en matèria de PE, utilitzen indicadors de
pobresa energètica i de serveritat de la pobresa energètica o Fuel poverty gap,
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la figura mostra com en habitatges amb certificacions energètiques pitjors, la
severitat de la PE augmenta.

Figura 5.12: Font: Fuel Poverty Estrategy Consultation. DECC.

Càlcul de la demanda de referència en calefacció: Segons el mateix docu-
ment es pot aproximar la demanda segons l'equació.

DC−ref = a + b · SCI (5.3)

DR−ref = a + b · SCV (5.4)

on:

• a i b es defineixen a la taula 5.7 depenent de si es tracta d'un habitatge
unifamiliar o en bloc.

• SCI és la severitat climàtica a l'hivern , calculada a partir de els graus/dia a
l'hivern i el ratio entre el nombre d'hores de sol i el nombre d'hores màximes
de sol. Es mostra a la formula 5.5.

• SCV és la severitat climàtica a l'estiu , calculada a partir de els graus/dia a
l'estiu i el ratio entre el nombre d'hores de sol i el nombre d'hores màximes
de sol. Es mostra a la formula 5.6.

SCI = a · GD + b · n

N
+ c · GD2 + d ·

(
n

N

)2
+ e (5.5)

SCV = a · GD + b · n

N
+ c · GD2 + d ·

(
n

N

)2
+ e (5.6)

on:
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Taula 5.7: Recull de les constants per calcular la demanda de
referència. Font:IDAE (2009).

Viviendas unifamiliares Bloques de viviendas
a b a b

Calefacción 32,08 117 20,93 98,56
Refrigeración -6,46 33,96 -5,58 25,13

• GD són la suma dels graus/dia en base a 20 pels mesos que van de Juny
a Setembre (pel SCV) i de Octubre a Maig (pel SCI). Per cada mes estan
calculats en base horària, i posteriorment dividits entre 24.

• n/N és el rati entre les hores de sol i el nombre d'hores de sol màximes
sumades cada una d'elles per separat pels mesos de Juny a Setembre (pel
SCV) i d'Octubre a Maig (pel SCI).

• El valor de les constants a,b,c,d i e estan recollits en la taula 5.8 tant pel
SCV com el SCI.

Taula 5.8: Recull de les constants per calcular SCI i SCV. Font:IDAE
(2009).

a b c d e
SCI 3,46E-04 -4,04E-01 8,39E-08 -7,33E-02 -1,14E-01
SCV 3,05E-03 1,78E-01 -1,34E-07 -2,34E-01 -2,04E-01

Aquest procediment permet calcular per a cada localitat d'Espanya la demanda
energètica de referència.

Despesa energètica mínima (Dades IDAE- SPAHOUSEC)

A continuació s'explica el procediment de càlcul de la despesa energètica mínima
en base a l'informe final del projecte SECH-SPAHOUSEC del 2011 (IDAE, 2011).

Aquest informe recull dades de consums energètics al sector residencial a Espa-
nya. Pel càlcul de la demanda mínima s'han fet servir els resultats dels consums
energètics mitjans segons el tipus de llar i la zona climàtica. El següent diagrama
recull el procés de càlcul.
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Figura 5.13: Procediment de càlcul dels consums mínims per grup de
consum. Font: Elaboració pròpia

L'àrea ombrejada amb taronja recull les dades d'entrada del model, la blava les
variables i paràmetres, i la vermella les sortides o resultats.

• Entrades

-Zona Climatica (Continental, Atlàntic Nord, Mediterrani)

-Unitats familiars (calculades mitjançant l'escala OECD)

-Superfície (m2) de l'habitatge, a efectes del càlcul de la demanda de
calefacció.

• Variables/Paràmetres

-Factor
(

f0 = CMitj

Cmn

)
Es plantegen escenaris (0.5-0.8)

-Factor estacionalitat, per reflectir els diferents hàbits de consum depe-
nent del mes de l'any.

• Sortides

-Consum de calefacció (kWh/mes). Varia depenent del mes i la superfí-
cie de l'habitatge.

-Consum d'ACS (kWh/mes). Varia depenent del mes

-Consum dels electrodomèstics (kWh/mes). Varia depenent de les uni-
tats familiars.

-Consum de il·luminació (kWh/mes). Varia depenent de les unitats fa-
miliars i la superfície de l'habitatge.

L'informe presenta les dades creuades de consums mitjans per tipus d'habitatge:
bloc d'edificis i habitatges unifamiliars, i zona climàtica. Les zones considerades
per la IDAE són les que es mostren a la figura 5.14.

Les dades obtingudes de l'IDAE són mitjanes anuals, per tant per reflectir les
modificacions dels hàbits de consum en funció del mes de l'any, s'han aplicat
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Figura 5.14: Clima Atlàntic Nord(Blau), Continental (Beige),
Mediterrani (taronja). Font: Elaboració pròpia

els següents coeficients d'estacionalitat, pel cas de la calefacció i l'ACS. El factor
s'aplica sobre el valor de consum per un repartiment igual dels 12 mesos.

P.ex: Consum al gener de calefacció, per un pis en bloc al mediterrani:
Consum mitjàgener =1361kWh/any x 3,29 /12 mesos=372kWh.

Es considera que per la despesa en il·luminació i electrodomèstics la variació es
negligible.

Figura 5.15: Factors d'estacionalitat per ACS i calefacció. Font:
Elaboració pròpia

La correcció per superfície es realitza tenint en compte les mides mitjanes dels
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habitatges enquestats a l'estudi. A la taula 5.9, es mostren les superfícies mitja-
nes per tipus d'habitatge i zona climàtica. Únicament s'utilitza aquesta correcció
per la demanda en calefacció i il·luminació.

Taula 5.9: Recull de les superfícies mitjanes dels habitatges per zona
climàtica i tipus d'habitatge. Font: (IDAE, 2011).

Bloc de pisos Unifamiliar
Atlàntic Nord 82,2 126,7
Continental 84,7 150,6
Mediterrani 88,7 136,8

Comparació dels dos mètodes d'obtenció dels consums mínims

Com ja s'ha vist, en aquest treball s'han plantejat dos mètodes per calcular la
despesa mínima d'una llar. El primer a partir de la metodologia proposada pel
sistema oficial de certificació energètica d'edificis. El segon en base als consums
mitjans reals, extrets d'un projecte anomenat SECH-SPAHOUSEC, de l'IDAE.

La figura 5.16 mostra com pel primer mètode (CEE), s'obtenen en qualsevol cas
demandes energètiques majors. Per això, a efectes del treball s'utilitzaran les
dades de l'IDAE, corregides amb un factor reductor que reflecteixi la diferència
entre els consumsmitjans i el consummínim per satisfer les necessitats bàsiques.

Figura 5.16: Comparació dels consums de referència segons la
metodologia de la CEE, i els consums mitjans segons la
IDAE-SPAHOUSEC. Font: (IDAE, 2011) modificat.

A les dues figures següents s'observen les demandes mitjanes mensuals, cor-
regides amb el factor d'estacionalitat, i en funció de la zona climàtica i el tipus
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d'habitatge. Cal notar la diferència de les escales de representació, per apre-
ciar la reducció de quasi el 50% dels consums en blocs de pisos respecte als
habitatges unifamiliars.

Figura 5.17: Consums mitjans corregits amb el factor d'estacionalitat
per blocs de pisos, segons la zona climàtica. Font: (IDAE, 2011)

modificat.
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Figura 5.18: Consums mitjans corregits amb el factor d'estacionalitat
per habitatges unifamiliars, segons la zona climàtica. Font: (IDAE, 2011)

modificat.

5.5.3 Resultats

Les variables que el model utilitza per generar els gràfics i l'informe final, es
recullen en una bateria de variables, que es poden veure a la taula 5.10.
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Taula 5.10: Taula recull de les variables resultat. Els valors
corresponen a un exemple.

ID Definició VALOR
R.1 Consumeix més o menys que el consum mínim MÉS
R.2 Quant? (kWh) 47,83
R.3 Quant?(%) (CR/CM) 127
R.4 Pot pagar la despesa real? SI
R.5 Pot pagar la despesa mínima? SI
R.6 Quin marge de ingressos te? 109,55
R.7 Quants diners falten per arribar a pagar la despesa min? 0
R.8 Despesa energia real/Ingressos (%)-(10%) 3,36
R.9 Es recomana reduir la potència? SI
R.10 A quin valor? (kW) 3,3
R.11 Es recomana contractar PVPC? NO
R.12 Es necessari canviar de companyia elèctrica? NO
R.13 Es recomana contractar el Bo Social d'electricitat? NO
R.14 Canviar a tarifa TUR1? SI
R.15 Serveis complementaris cia. Elèctrica? NO
R.16 Serveis complementaris cia. Gas NO
R.17 Es recomana DH NO

De la simulació del model s'obtenen varis resultats, la interpretació dels quals
permet diagnosticar casos de pobresa energètica, i proposar les mesures perti-
nents.

Les dades d'entrada amb les quals s'han generat els resultats utilitzats per ex-
plicar els següents apartats, es troben recollides a la taula 5.12.

Els resultats més significatius són els següents:

Balanç Ingressos / Despeses

Aquest indicador mesura la capacitat de la llar per fer front a la despesa ener-
gètica, considerant tant la despesa mínima en funció de la llar avaluada, com la
despesa real.

Així com s'ha introduït anteriorment, les situacions de PE energètica, giren en
torn al balanç entre la despesa energètica i els ingressos disponibles per fer-li
front. També es considera la percepció de l'usuari com a variable per valorar la
situació.

Al gràfic següent es presenten les configuracions que es poden donar a qualsevol
llar en funció del balanç ingressos i despesa.

La variable "temp", correspon a la resposta de la pregunta: Es capaç de mantenir
la llar a una temperatura adequada de confort als mesos d'hivern?, i pren valors
de SI o NO. Es te en compte quan es valora la situació en la qual la despesa es
inferior a la despesa mínima per satisfer les necessitats bàsiques, però l'usuari
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afirma poder mantenir la llar a una temperatura adequada de confort, i fer front
al pagament.

Taula 5.11: Recull de la combinació dels factors que donen lloc a
situacions de PE. (*) Es considera només als mesos d'hivern. Font:

Elaboració pròpia

IDE/Dmin >1 IDE/Dmin < 1
(Pot pagar) (No pot pagar)

Despesa inferior Si (temp=SI)→ OK* PE
Si (temp=NO) → PE

Despesa superior OK SI pot pagar Dmin →OK
NO pot pagar Dmin → PE

Respecte a la taula anterior:

• La condició de "poder pagar o IDE/min > 1” està associada a tenir suficients
ingressos disponibles per fer front a la despesa mínima.

• Si la despesa és inferior a la despesa mínima, indica que s'està consumint
una quantitat d'energia que no és suficient per cobrir les necessitats bàsi-
ques de les persones.

• Sempre que no es pugui fer front a la despesa mínima, es considerarà una
situació de pobresa energètica. Significa que tot i fent les millores contrac-
tuals indicades, i reduint el consum fins el mínim possible, no es pot assolir
la despesa. En aquest cas es recomana igualment dur a terme les propostes
de estalvi, i intentar augmentar els ingressos. Es proporciona informació de
la quantitat necessària per arribar a poder fer front a la despesa.

• Si no es pot fer front a la despesa real (rebuts), ni tampoc a la despesa
mínima, es considera PE. No obstant, si es pot fer front a la despesa mínima
i no a la real, no es considera PE, donat que amb una millor contractació i/o
reduint el consum, si es podrà.

• Si la despesa es inferior a la despesa mínima per satisfer les necessitats
bàsiques, però l'usuari afirma poder mantenir la llar a una temperatura ade-
quada de confort, i fer front al pagament, no es considera PE. Cal tenir en
compte que si l'avaluació es fa en base a mesos d'estiu, aquesta variable no
es considera, ja que respon a una pregunta referida als mesos d'hivern, per
tant es considera que la manca de consum no correspon a calefacció, i si
es considera PE. Obviament si la despesa és inferior a la mínima, i l'usuari
afirma no poder mantenir la llar a una temperatura adequada als mesos
d'hivern, tot i que es pugui pagar el rebut, es considera PE.

• Si es consumeix per sobre de la despesa mínima, i es pot fer front als rebuts,
no hi ha cap problema.
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Figura 5.19: Ingressos disponibles i despeses mínima i real. Font:
Elaboració pròpia

90



Proposta metodològica per avaluar situacions de pobresa energètica

Figura 5.20: Consums i despeses mensuals, reals i mínimes. Font:
Elaboració pròpia
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Figura 5.21: Consums (kWh) mínims i reals, d'electricitat i gas. Font:
Elaboració pròpia

Figura 5.22: Distribució del consum mínim, en kWh/mes i percentual.
Font: Elaboració pròpia

Facturació

El factor que relaciona el consum amb la despesa econòmica és la tarifa con-
tractada, que s'ha vist que és un dels aspectes fonamentals per determinar la
situació d'una llar en termes de PE.

El model compara les condicions contractuals de l'usuari amb les òptimes a les
quals podria accedir. D'aquesta manera es pot avaluar l'impacte econòmic que
tendria un canvi de tarifa, una reducció de potència, una adhesió al bo social,
etc...

Un dels resultats gràfics que es mostra com a resultat de la simulació és la des-
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pesa que suposa una quantitat determinada amb la contractació de l'usuari, res-
pecte a la mateixa quantitat facturada baix les condicions òptimes. 5.24

Posteriorment es recomanen els canvis pertinents, i es mostra l'estalvi que es
produiria.

Figura 5.23: Facturació de 100kWh elèctrics, baix diferents condicions
contractuals. Font: Elaboració pròpia

5.5.4 Informe de valoració

S'ha generat una eina que interpreta els resultats obtinguts de la simulació, i
genera un document de text on es fan totes les valoracions pertinents de la
situació avaluada, i es proposen canvis.

A continuació es mostra la valoració per l'exemple utilitzat en aquest apartat:
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INFORME DE VALORACIÓ. v1

Segons les dades introduides, es considera que:

En quan als consums (kWh) de la llar:

En quan al pagament dels rebuts:

tlf

900 118 866

900 142 763

800 760 333

900 100 259

900 907 000

900 814 023

tlf

900 142 763

800 760 333

900 100 251

900 907 000

800 009 109 

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. www.gasnaturalfenosa.es

EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A. www.edpenergia.es

MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R, S.L

web

Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. www.iberdrola.es/cliente

Endesa Energía XXI, S.L.U. www.endesaonline.com

Comercialitzadores de referència (ELECTRICITAT) web

En quan a la contractació, sigui quina sigui la situació econòmica, s'aconsella seguir les 

recomanacions següents, ja que en qualsevol cas, suposarà un estalvi:

En quant al contracte d'electricitat, es recomana reduir la potència contractada a un valor de 3,3 

kW.  Es recomana contractar la tarifa PVPC.  Per això, és necessari canviar a una companyia 

comercialitzadora de referència.   En quant al contracte de gas es recomana canviar a la tarifa 

TUR 1, que ofereixen només les companyies comercialitzadores de referència.  

 Consumeix més energia de la mínima considerada per satisfer les necessitats bàsiques de la 

llar.  La diferència entre el consum real i el mínim és de 181,42 kWh.  Percentualment el 

consum real representa un 167,55  % del consum mínim.  Per tant, existeix un marge de 

reducció de consum per sobre de les necessitats bàsiques, que suposaria una reducció de la 

despesa.  

 Amb el nivell d'ingressos actual, NO pot pagar els rebuts d'energia, no obstant amb una millor 

contractació i/o reduint el consum, SI podria.  Actualment el marge d'ingressos disponible per 

pagar la despesa mínima és de 12,77 €.  La despesa energètica representa un 5,37 % dels 

ingressos totals de la llar. 

www.gasnaturalfenosa.es

www.edpenergia.es

www.chcenergia.esCHC Comercializador de Referencia, S.L.U.

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

EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.

Comercialitzadores de referència (GAS)

www.galpenergia.com

E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L. www.eon-espana.com

Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. www.iberdrola.es/cliente

Endesa Energía XXI, S.L.U. www.endesaonline.com
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Figura 5.24: Facturació de 100kWh elèctrics, baix diferents condicions
contractuals. Font: Elaboració pròpia
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Les dades utilitzades per la simulació són:

Taula 5.12: Dades d'entrada. Els valors corresponen a un exemple.

ID Definició Valor
I.1 Localitat Barcelona
I.2 Tipus d'habitatge Bloc de pisos
I.3 Superficie 100
I.4 Adults(14-65 anys) 2
I.5 Adults(>65 nys) 0
I.6 Nenes /nenes (0-14 anys) 2
I.7 Adult (>65 anys) amb pensió minima NO
I.8 Factors personals? 0
I.9 Tots a l'atur? NO
I.10 Ingressos totals 1410
I.11 Calefacció Electrica/Gas/No utilitza GAS
I.12 Cuina Gas
I.13 Termo Gas
I.14 Rentadora SI
I.15 Secadora NO
I.16 Aire acondicionat NO
I.17 Te DH? NO
I.18 Te flexibilitat per contractar DH? NO
I.19 Te el Bo Social de l'electricitat? NO
I.20 Potencia contractada Electricitat 4,4
I.21 Preu Terme Pot. Electr.€/kW 3,8
I.22 Preu terme En. Electr. €/kWh 0,14
I.23 Consum ultima factura E (kWh) 300
I.24 Periode Facturació electricitat Octubre-

Novembre
I.25 Salten eventualment els diferencials? NO
I.26 Preu Terme fix (€/mes) 4,5
I.27 Preu Terme energia €/kWh 0,06
I.28 Periode facturació gas Octubre-

Novembre
I.29 Consum ultima fact GAS (kWh) 600
I.30 És capaç de mantenir una temperatura adequada a l'hivern? SI
I.31 Acostuma a acumular retard en el pagament de factures? NO
I.32 Te goteres, humitats o infiltracions d'aire a casa? NO
I.33 Factor calefacció parcial 1
I.34 Serveis complementaris cia. Elèctrica? NO
I.35 Serveis complementaris cia. Gas NO
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5.5.5 Simulacions

A continuació s'han simulat varies configuracions de llars, per poder veure els
paràmetres més determinants que condueixen una família a una situació de PE.

S'han fet varies sèries de simulacions, i en cada una d'elles s'han fixat valors de
determinades variables.

Serie 1

Les dades fixades a la Serie1 i Serie 2 són les recollides a la taula 5.13.

Taula 5.13: Dades d'entrada fixes per la Serie1 i Serie2.

Localitat on es troba l'habitatge: Barcelona
Quina superficie te l'habitatge? (m2) 80
Tipus d'habitatge Bloc de pisos
Rentadora SI
Secadora NO
Aire Acondicionat NO
Companyia elèctrica Endesa Energía

XXI, S.L.U.
Pot contractada Electr. (kW) 3,3
Preu Terme Pot. Electr.€/kW/mes 3,8
Preu terme En. Electr. €/kWh 0,12
Te el bo social? NO
Te DH NO
Flexibilitat DH? NO
Companyia de gas Endesa Energía

XXI, S.L.U.
Preu Terme fix (€/mes) 4,5
Preu Terme energia €/kWh 0,06
És capa de mantenir la llar a una temperatura de confort als
messos d'hivern?

SI

Acumula retard en el pagament dels rebuts? NO
Te goteres, humitats, o infiltracions d'aire? NO
Salten a vegades els diferencials/ploms? NO
Te algun servei complementari contractat amb la companyia
elèctrica?

NO

Te algun servei complementari contractat amb la companyia de
gas?

NO
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La simulació Serie 1.1 s'ha fet considerant les dades següents:

Taula 5.14: Dades de la simulació Serie 1.1

Adults (14-65) 1 Cuina Gas
Adults (>65) 0 Termo Gas
Nens/es (0-14) 0 Última fact. E (kWh) 150
Ingressos 1000 Període facturació Oct-Nov
Utilitza la calefacció SI Última fact. GAS (kWh) 300
Calef. de gas/elèctr.? Gas

Figura 5.25: Resultats obtinguts de la serie1.1. Font: Elaboració
pròpia

Resultats Serie 1.1

Es pot observar com amb uns ingressos de 1000 € mensuals, un sol adult pot
assumir la despesa energètica, i per tant la resta de necessitats bàsiques (implicit
al model), segons els consums i els equipaments considerants.

Els ingressos per un sol adult associats a l'ombrall de risc de pobresa és de 676€.
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La simulació Serie 1.2 s'ha fet considerant les dades següents:

Taula 5.15: Dades de la simulació Serie 1.2

Adults (14-65) 1 Cuina Gas
Adults (>65) 0 Termo Gas
Nens/es (0-14) 1 Última fact. E (kWh) 150
Ingressos 1000 Període facturació Oct-Nov
Utilitza la calefacció SI Última fact. GAS (kWh) 300
Calef. de gas/elèctr.? Gas

Figura 5.26: Resultats obtinguts de la serie1.1. Font: Elaboració
pròpia

Resultats Serie 1.2

Es pot observar com amb uns ingressos de 1000 € mensuals, un sol adult amb un
nen o nena, són suficients per assumir la despesa energètica, i per tant la resta
de necessitats bàsiques (implicit al model), segons els consums i els equipaments
considerants.

Els ingressos per un sol adult amb un fill associats a l'ombrall de risc de pobresa
és de 878€.
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La simulació Serie 1.3 s'ha fet considerant les dades següents:

Taula 5.16: Dades de la simulació Serie 1.3

Adults (14-65) 2 Cuina Gas
Adults (>65) 0 Termo Gas
Nens/es (0-14) 0 Última fact. E (kWh) 150
Ingressos 1000 Període facturació Oct-Nov
Utilitza la calefacció SI Última fact. GAS (kWh) 300
Calef. de gas/elèctr.? Gas

Figura 5.27: Resultats obtinguts de la serie1.3. Font: Elaboració
pròpia

Resultats Serie 1.3

Es pot observar amb dos adults, uns ingressos de 1000 € mensuals no són sufi-
cients per assumir la despesa energètica, no obstant, com es mostra a la gràfica
i a l'informe generat, amb aproximadament 4 € més, si podriem. Això indica
que les necessitats bàsiques (llevat de l'energia) estan cobertes, i falten 4 € per
poder cobrir també les energètiques.

Els ingressos per dos adults associats a l'ombrall de risc de pobresa són de 1014
€.
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La simulació Serie 1.4 s'ha fet considerant les dades següents:

Taula 5.17: Dades de la simulació Serie 1.4

Adults (14-65) 2 Cuina Gas
Adults (>65) 0 Termo Gas
Nens/es (0-14) 2 Última fact. E (kWh) 150
Ingressos 1500 Període facturació Oct-Nov
Utilitza la calefacció SI Última fact. GAS (kWh) 300
Calef. de gas/elèctr.? Gas

Figura 5.28: Resultats obtinguts de la serie1.4.

Resultats Serie 1.4

Es pot observar amb dos adults i dos fills/es uns ingressos de 1500 € mensuals
són suficients per assumir la despesa energètica i per tant també la resta de
necessitats bàsiques.

Els ingressos per dos adults associats a l'ombrall de risc de pobresa són de 1419
€.
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La simulació Serie 1.5 s'ha fet considerant les dades següents:

Taula 5.18: Dades de la simulació Serie 1.5

Adults (14-65) 2 Cuina Gas
Adults (>65) 0 Termo Gas
Nens/es (0-14) 4 Última fact. E (kWh) 150
Ingressos 1500 Període facturació Oct-Nov
Utilitza la calefacció SI Última fact. GAS (kWh) 300
Calef. de gas/elèctr.? Gas

Figura 5.29: Resultats obtinguts de la serie1.5. Font: Elaboració
pròpia

Resultats Serie 1.5

Es pot observar amb dos adults i quatre fills/es uns ingressos de 1500 € mensuals
no són suficients per assumir la despesa energètica i tampoc la totalitat de les
despeses energètiques, donat que els ingressos no arriben tan sols al llindar
d'ingressos associats a l'ombrall de risc de pobresa.

Els ingressos per dos adults associats a l'ombrall de risc de pobresa són de 1825
€.
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Serie 2

A la serie dos s'ha simulat l'escenari en el qual només es compta amb instal·lació
elèctrica, com podria ser el cas de molts habitatges de protecció oficial. S'han
realitzat 6 simulacions pels diferents mesos de l'any (bimensuals): Ago-Set, Set-
Oct, Oct-Nov, Nov-Des, Dec-Gen, Gen-Feb.

En tots els casos s'ha considerat que el consum real és igual al mínim.

Les dades comuns a totes les simulacions de la serie 2.1 són les recollides a la
taula 5.13, i la taula 5.19.

A cada simulació es compara la despesa originada amb tot l'equipament elèc-
tric (part superior), i l'originada tenint la cuina, calefacció i ACS amb gas (part
inferior).

Taula 5.19: Dades de la simulació Serie 2.1

Adults (14-65) 2 Nens/es (0-14) 2
Adults (>65) 0 Ingressos 1500

Els resultats de la simulació Serie 2.1, corresponent al període de facturació
Ago-Set, són els següents:

Figura 5.30: Resultats obtinguts de la serie 2.1 corresponent a
Ago-Set. Tot elèctric (part superior) vs. mix electricitat i gas (part

inferior).
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Els resultats de la simulació Serie 2.2, corresponent al període de facturació
Ago-Set, són els següents:

Figura 5.31: Resultats obtinguts de la serie 2.2 corresponent a
Set-Oct. Tot elèctric (part superior) vs. mix electricitat i gas (part

inferior).

Els resultats de la simulació Serie 2.3, corresponent al període de facturació
Ago-Set, són els següents:

Figura 5.32: Resultats obtinguts de la serie 2.3 corresponent a
Oct-Nov. Tot elèctric (part superior) vs. mix electricitat i gas (part

inferior).
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Els resultats de la simulació Serie 2.4, corresponent al període de facturació
Nov-Des, són els següents:

Figura 5.33: Resultats obtinguts de la serie 2.4 corresponent a
Nov-Des. Tot elèctric (part superior) vs. mix electricitat i gas (part

inferior).

Els resultats de la simulació Serie 2.5, corresponent al període de facturació
Des-Gen, són els següents:

Figura 5.34: Resultats obtinguts de la serie 2.5 corresponent a
Des-Gen. Tot elèctric (part superior) vs. mix electricitat i gas (part

inferior).
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El següent gràfic (figura 5.36 )compara la despesa originada amb tot l'equipa-
ment elèctric i amb una combinació de electricitat i gas. S'observa com en cas
de tenir tot l'equipament elèctric la despesa és superior i augmenta proporci-
onalment al consum més ràpidament que amb un mix d'electricitat i gas. Les
despeses inclouen els consums, els termes fixos, impostos i lloguers de compta-
dors.

Figura 5.35: Evolució de la despesa en funció de si el equipament és
100 % elèctric o una combinació. Font: Elaboració pròpia

El preu de les tarifes regulades (PVPC), han evolucionat de manera que s'observa
una tendència a penalitzar el terme de potència contractada amb preus cada
vegada més elevats, contràriament als preus del terme d'energia. És a dir, les
estratègies d'estalvi s'encaminen cap a gestionar els consums per poder situar-
los més repartidament i així requerir una potència menor.

Les llars que comptin amb tot l'equipament elèctric són especialment sensibles a
les pujades dels preus de l'electricitat, per tant són aquestes les que hauran de
gestionar millor l'energia per no tenir una despesa desproporcionada.
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Figura 5.36: Evolució de les tarifes regulades dels últims anys.
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CAPÍTOL 6:
Pressupost

Eina de identificació i diagnosi de casos de pobresa energètica

Oferta de: Àngel Lladó
Data 10/06/2015

Dirigit a:

Validesa 120 dies

Concepte Unitats Preu u. Total (€)

Recursos Humans
Anàlisi de l'estat de l'art del projecte 50 25 1250
Desenvolupament del model 150 25 3750
Material

Articles científics 97 30 2910

Subtotal 7910

IVA 21% 1661.1

TOTAL (€) 9571.1

Firma:

Àngel Lladó Jaume
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CAPÍTOL 7:
Conclusions i treballs

futurs

7.1 Conclusions

Les conclusions del treball es presenten seguint la mateixa estructura del treball,
en base als objectius.

7.1.1 Visió global de la PE i els indicadors

• La primera definició de PE al 1991 1, fixa el punt de partida del tractament
de la PE. L'evolució del concepte va lligada a la progressiva incorporació
de factors socials i personals com a variables en joc, com per exemple les
necessitats energètiques bàsiques o la percepció de l'usuari de la pròpia
situació. Per tant, donat el caràcter essencialment social d'aquesta proble-
màtica, s'ha vist que cal considerar factors socials, personals i humans, per
poder tractar amb la magnitud del problema.

• S'ha vist la gran quantitat de definicions i indicadors diferents per tractar la
PE. Aquest fet evidencia la complexitat de la problemàtica, i posa de ma-
nifest la necessitat de seguir treballant en el procés d'estandardització dels
mateixos. Els països capdavanters en matèria de PE destaquen la impor-
tància d'acords entre el govern i les entitats del tercer sector implicades,
per generar les guies per fer polítiques socials eficients en termes de PE.

• Els conceptes vulnerabilitat energètica (VE) i consumidor vulnerable (CV)
apareixen com les denominacions dels col·lectius de consumidors en el quals
s'han de centrar els mecanismes de protecció de l'estat. Aquesta catego-
rització social apareix com a resposta a la Directiva europea 2009/72/CE, i

1Estableix un percentatge de despesa energètica del 10% sobre els ingressos com a llindar de
PE. (Boardman, 1991)
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s'ha vist com l'estudi i seguiment d'usuaris vulnerables porta en molts casos
a la identificació de situacions de PE.

Tot i així, no existeix una definició estàndard de VE o CV. És més, al llarg i
ample de la UE, es tracta des de diferents caires (social, econòmic, grups
socio-econòmics o salut). Fins que no es fixi una definició estàndard, difícil-
ment s'aconseguirà canalitzar els ajuts socials cap a les persones que més
ho necessiten, de forma efectiva.

• A nivell global, s'observen dues tendències a l'hora de tractar la PE: l'anàlisi
basada en l'estimació de les necessitats energètiques i l'accés als serveis
energètics, i l'anàlisi basada en els ingressos i el consums. Analitzar les
necessitats i l'accés a l'energia és més acurat però no és possible en molts
països, per falta de dades. Per altra banda les dades de ingressos i con-
sums són més accessibles, gràcies a enquestes d'organismes mundials que
recullen aquesta informació, no obstant no suposa un indicador complet de
PE. (Kemmler and Spreng, 2007).

7.1.2 Estandardització de la definició i els indicadors de la PE

• Establir la renda mínima de les llars, que en aquest treball s'ha considerat
com l'ombrall de risc de pobresa per unitat familiar, corregit segons l'escala
OECD per les diferents composicions de llar, és una variable que influeix
directament en l'estimació de llars en pobresa energètica. Es presenta com
un dels factors amb més controvèrsia i disparitat en la recerca actual sobre
pobresa energètica.

• Tots els indicadors observats actualment es poden classificar en aquells ba-
sats en l'anàlisi de la capacitat de fer front a la despesa energètica i els que
consideren les percepcions de l'usuari.

• S'ha vist que existeix un grau de compromís entre la complexitat dels indi-
cadors actualment utilitzats, i la seva fidelitat. Donat que les metodologies
d'identificació de casos es construeixen en base als indicadors, aquestes
seran proporcionalment més complexes. Per tant, cal considerar aquest
compromís per dissenyar eines per tractar la PE, en funció dels objectius en
cada cas.

• Tot i que la tendència de les últimes publicacions és considerar els factors
socials i personals dels usuaris, no s'ha generat encara cap indicador que
combini tots els factors en un sol. La pràctica general és interpretar in-
dependentment bateries de indicadors, i generar resultats per a cada un
d'ells. Això pot induir a interpretacions errònies o esbiaixades. Per tant, es
considera que cal seguir treballant per obtenir uns indicadors per avaluar
específicament la PE, que siguin estàndards i comuns a tota la comunitat
científica.
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7.1.3 Metodologies proposades d'identificació de PE

Escala global

• S'ha considerat que la situació de PE, en tant que representa la mancança
d'una be o servei bàsic humà, es pot definir en termes globals, i avaluar-
se amb variables generals, que prendran uns valors o uns altres en funció
de la regió on s'apliqui. S'ha proposat un primer model que utilitza l'index
de desenvolupament humà com a index global que permet aproximar el
consum d'energia per capita, i els ingressos nets per capita, considerant
diversos factors correctors de desigualtats dintre del mateix país.

• A escala global, existeix un fort condicionament lligat a l'accés a les dades
necessàries per avaluar correctament situacions de PE. Institucions d'abast
internacional com el World Bank o l'Eurostat recullen indicadors a gran quan-
titat de països, tot i que a efectes d'un correcte anàlisi en PE resulten insu-
ficients.

• Es considera que l'anàlisi del consum energètic i la distribució d'ingressos
segons els diferents index globals utilitzats permet establir ordres de mag-
nitud de la problemàtica a cada país, tot i això, amb les dades estadístiques
actuals es considera molt difícil aconseguir avaluar de forma efectiva una
llar qualsevol del planeta.

Escala local

• Els ajuts d'urgència social es dediquen a cobrir la despesa d'alimentació,
habitatge i rebuts de subministraments de llars vulnerables que eventual-
ment no poden fer front als pagaments. Aquestes partides pressupostàries
han augmentat en els últims anys, arribant a quantitats no menyspreables
que podrien veure's reduïdes progressivament amb la implantació d'eines de
identificació de situacions de PE, actuant de manera preventiva, optimitzant
la contractació i fent un ús més eficient de l'energia domèstica. Aquestes
mesures suposarien un estalvi econòmic i en molts casos evitarien que les
famílies acudissin al serveis socials corresponents sol·licitant els ajuts d'ur-
gència social.

7.1.4 Cas d'estudi: Eina d'avaluació

• Una de les hipòtesi considerades en el model implementat, equipara les con-
dicions d'una vida digna a cobrar una renda mensual per sobre del ombrall
de risc de pobresa. Es considera que en aquest cas es podran cobrir les ne-
cessitats bàsiques d'alimentació, habitatge, vetimenta, i altres. Aquesta és
una hipòtesi reduccionista que pot ser reavaluada en treballs futurs, no obs-
tant ha resultat ser l'indicador quantificable amb més dades desagregades
al qual s'ha tengut accés.

• L'eina que es presenta en aquest treball permet avaluar una llar a qualsevol
província del territori espanyol, a partir de varis factors socio-econòmics i
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personals dels seus integrants. Està ideada com una entrevista assistida
per un professional i genera un informe de valoració de la llar en qüestió.
Aquest informe és la interpretació dels resultats en relació a:

– Relació entre la despesa energètica (real i mínima) i els ingressos dis-
ponibles per fer-la front.

– La relació entre el nivell de consum energètic d'electricitat i gas real,
en relació al mínim per satisfer les necessitats energètiques bàsiques.

També es recomana el canvi a la tarifa òptima en cada cas, considerant el
Bo Social sempre que es donin els requisits, la reducció de la potència con-
tractada, el canvi de companyia, o la discriminació horària, de ser possibles.

• S'ha vist que el nivell de ingressos és una de les causes més influents a l'hora
de conduir una família a la pobresa energètica. Si be és cert que les causes
principals de la PE són també el mal estat de l'habitatge, i els elevats preus
de l'energia, són aspectes que passen a ser secundaris quan es compten
amb uns nivells d'ingressos determinats. No desapareix el problema, sinó
que passa a ser de mala gestió, de baixa eficiència, però no de pobresa
energètica. Tot i així les recomanacions per optimitzar la despesa segueixen
sent le mateixes.

• En el cas d'aplicar l'eina proposada, es preveu l'adhesió d'un gran percen-
tatge de la població més vulnerable a la única tarifa social amb la qual es
compta a espanya actualment, el bo social.

7.2 Treballs Futurs

• A causa de la forta dependència del factor corrector que s'aplica als con-
sums mitjans per obtenir els consums mínims, es creu convenient estudiar
aquest factor amb més detall i determinar valors diferents segons tipologi-
es familiars, grups de consum (calefacció, ACS, electrodomèstics, etc...), i
zona climàtica.

• Cal comprovar l'efecte que s'obté aplicant discriminació horària sistemàti-
cament, sense assegurar una modificació dels hàbits de consum.

• Implementar l'eina proposada en una interfície web, per així poder fer més
versàtil la seva utilització i funcionalitat, introduint una guia interactiva i
assistència gràfica.

• Implementar també la recollida de dades de manera automàtica a través de
la mateixa aplicació web a un servidor.

• Aprofundir en el càlcul de la potència contractada recomanada, en funció
dels equipaments de la llar i els hàbits de consum.

• Elaborar una guia per l'entrevista assistida on s'expliqui com introduir les
dades proporcionades per l'usuari al model amb més detall.

• Fer un sistema de gestió de dades errònies o omeses.
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• Reduir el nombre de variables i paràmetres del model. És possible per-
feccionar les relacions entre les variables i els càlculs per així reduir-ne el
nombre.
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