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La pobresa energètica s’ha instal·lat a casa

que ja abans vivien al llindar de la pobresa. L’augment progressiu del
preu dels subministraments els darrers anys –especialment, de
l’electricitat– sumat a la limitació o reducció d’alguns ajuts i subsidis ha
fet que per a molta gent els serveis d’electricitat, gas o aigua s’hagin
convertit en una despesa difícil o impossible d’afrontar. Les situacions de
pobresa energètica acostumen a ser un producte de la combinació de
tres factors: el baix nivell de renda, la qualitat insuficient de l’edifici
(aïllament tèrmic inadequat, mala climatització, humitats, habitatges amb
problemes d’eficiència energètica...) i els preus elevats de l’electricitat, el

Es calcula que un 13% de les llars catalanes es troben
en situació de pobresa energètica i el rebut de la llum
no para de créixer. Per fer-hi front, no n’hi ha prou amb
ajudes per pagar les factures.
Amb la notícia de la nova pujada del rebut de la llum anunciada pel
Govern de l’estat espanyol aquest desembre de 2013 per acabar amb
el dèficit de tarifa, parlar de pobresa energètica té més sentit que mai.
Entre el 2003 i el 2011, la tarifa de la llum ja havia pujat un 63%, fins
al punt de convertir-se avui en dia en la tarifa més cara de la UE per al

gas o l’aigua.
Davant aquesta situació que pot ser la responsable de més de 2.300
morts prematures a l’any en tot l’estat segons dades de l’Observatori de
la Sostenibilitat, el síndic de Greuges de Catalunya ha proposat entre
altres mesures una treva hivernal en el tall dels subministres per a les
persones amb risc d’exclusió social que ha estat aprovada pel
Parlament. Però el mateix Síndic de Greuges reconeix que per garantir
l’ús i l’accés a l’energia a un preu raonable i transparent no n’hi ha prou
amb ajudar a pagar les factures. Manca una política pública relativa a la

consumidor domèstic, només darrere d'Irlanda i Xipre.

pobresa energètica que, des de l’Administració de la Generalitat, permeti

Segons un informe del Síndic de Greuges de Catalunya d’octubre de

abordar aquest fenomen creixent des d’una perspectiva global,

2013, avui dia hi ha moltes persones a Catalunya que no poden

transversal i coordinada tenint en compte que el sector energètic

mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada per un preu

espanyol és poc transparent i està controlat en un 95 % per cinc grans

just i, entre aquestes, hi ha un percentatge creixent de persones que

empreses.

no pot fer front a les factures dels subministraments de llum, aigua o
gas. Aquesta situació constitueix el que s’anomena pobresa
energètica, un terme relativament recent però que descriu una realitat
que fa anys que es produeix i que el context econòmic actual ha
accentuat.

lluiten per combatre aquesta situació, com el projecte Fuel Poverty
Group,

impulsat

per

Ecoserveis

i

l’Associació

benestar

i

desenvolupament, que possibilita que un grup de persones de manera
voluntària assessori famílies que viuen en situacions de vulnerabilitat

La pobresa energètica ha empitjorat les condicions de moltes
persones que ja abans vivien al llindar de la pobresa. L’augment
progressiu del

En aquest sentit, cal remarcar que fa temps que algunes entitats socials

per on començar?

energètica i exclusió social.

més informació

