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Una ullada a l’entorn que ens mou 

Què entenem per pobresa energètica? 

La definició de pobresa energètica no és estàtica. Recents estudis fets a Catalunya i a 

Espanya parteixen de considerar que una llar està en situació de pobresa energètica quan es 

donen dues condicions: 

- No és capaç de pagar una quantitat d’energia suficient per satisfer les seves 

necessitats domèstiques (especialment de calefacció a l’hivern: 18º C) 

- Es veu obligada a destinar una part excessiva dels seus ingressos a pagar la factura 

energètica del seu habitatge 

Malgrat aquests dos punts, a casa nostra encara no hi ha un consens sobre com valorar la 

pobresa energètica. De fet, podem observar com països amb definicions estàtiques 

associades a nivells d’ingressos les estan revisant. 

Una mirada més àmplia  

La primera definició de pobresa energètica, sortida de la tesi doctoral de Brenda Boardman, 

elaborada entre 1980 i 1990 i publicada el 1991, tot i que considerava tots els serveis 

energètics (no només la calefacció) s’associava inicialment a la incapacitat o a la dificultat de 

mantenir una llar amb unes condicions adequades de temperatura a l’hivern. En aquest 

entorn, Brenda Boardman proposava caracteritzar les situacions de pobresa energètica a 

partir d’un criteri semblant al dels estudis existents sobre problemàtica d’alimentació, en els 

quals es considerava excessiu un cost relatiu a la renda disponible que fos de més del doble 

de la mitjana de la població. Per tant, va fer la proposta d’adoptar aquest criteri en relació al 

cost d’energia. Els seu estudi va definir, en aquella època i a Anglaterra, un cost energètic 

promig de l’ordre d’un 5% de la renda disponible i, en conseqüència, va calcular un valor 

llindar de pobresa energètica del 10% de la renda disponible que una llar dedica al cost 

energètic. 

L’aplicació posterior d’aquesta tesi per diagnosticar la problemàtica de pobresa energètica a 

Anglaterra va centrar-se en adoptar el valor del 10% calculat durant els anys 80 del segle XX, 

prescindint del concepte inicial del doble de la despesa promig en energia. I tot semblava 

que anés bé perquè els casos de pobresa energètica anaven baixant a Anglaterra, fins que a 

partir del 2005 aquest indicador de pobresa energètica va començar a pujar, fruit de 

l’increment dels preus d’energia, atesa la relació directa de la definició amb el cost de 

l’energia. 



 

 

La definició actual de pobresa energètica 

Actualment a Anglaterra ja consideren que la definició associada al 10% dels ingressos no 

representa adequadament aquest problema i plantegen definir que una llar està en pobresa 

energètica quan: 

- El conjunt dels seus membres tenen ingressos per sota el llindar de pobresa (incloent 

el cas que fer front a les seves factures d’energia suposés empènyer la llar per sota el 

llindar de la pobresa); i 

- Les característiques de l’habitatge son tals que impliquen un cost energètic superior a 

la mitjana 

Per mesurar-lo s’utilitza l’indicador  Baixos Ingressos Alt 

Cost (LIHC, Low Income High Costs), que permet 

visualitzar no tan sols quantes llars estan en pobresa 

energètica sinó també en quin grau de gravetat els 

afecta. 

A Catalunya, la nova llei de mesures urgents per 

l’emergència en habitatge i pobresa energètica utilitza 

el concepte de risc d’exclusió residencial, associat a 

ingressos econòmics amb una valoració dels serveis 

socials locals, per definir els casos amb dret a ajuts per 

pobresa energètica. 

Quins factors influeixen en la pobresa energètica? 

Fonamentalment, hi ha tres factors principals que hi influeixen: 

- Els ingressos dels membres d’una llar 

- L’eficiència energètica de l’habitatge 

- Els preus de l’energia 

Però, a banda d’aquests també hi ha factors de coneixement per a la gestió eficient de 

l’energia a la llar: una formació que ningú ens proporciona però que és molt important per 

adaptar la realitat energètica de l’habitatge a la millor gestió possible 

La missió del banc d’energia és principalment ajudar a millorar l’eficiència energètica de 

les llars en situació de vulnerabilitat energètica, juntament amb facilitar aquest 

coneixement energètic bàsic per a un ús eficient de l’energia a nivell domèstic. 



 

 

Quines són les possibles formes de combatre la pobresa energètica? 

Fer front a la pobresa energètica implica mitigar els tres factors principals que la causen, és a 

dir: els ingressos de la llar, el preu de l’energia i l’eficiència energètica de l’habitatge. 

A. Els ingressos d’una llar en pobresa energètica sovint estan condicionats a prestacions 

mínimes o a treball precari. Millorar aquesta situació correspon a polítiques actives 

d’inserció laboral o inclús a polítiques de revisió del sistema de prestacions per 

encarar-les cap al que s’anomena renda mínima de ciutadania. 

B. El preu de l’energia depèn de la política i la regulació energètica de l’Estat, 

actualment molt allunyada de la problemàtica social de l’energia (vegis per 

exemple Oligopoly: el juego de la energía, i Oligopoly off). 

Entenem que seria raonable repensar tots els termes de la factura energètica per fer-

la més redistributiva: 

o Les llars en situació vulnerable han de contribuir als costos fixos del sistema 

igual que una llar que no ho està, malgrat el pobre nivell de servei energètic 

del que poden gaudir? 

o Les llars en situació vulnerable (que sovint reben ajuts de l’administració local) 

han de pagar els càrrecs i impostos de la factura energètica que cobra 

l’administració de l’Estat? 

C. L’eficiència energètica d’un edifici o d’un habitatge és una oportunitat d’acció 

directa, que a més a més té la doble missió de reduir consums i costos energètics i, 

alhora, reduir emissions d’efecte hivernacle per mitigar l’anomenat Canvi Climàtic. 

Aquest és l’objectiu principal del banc d’energia. 

Per millorar l’eficiència energètica es pot actuar substituint aparells (llums, neveres, 

calderes...) per d’altres més eficients, es pot millorar l’aïllament tèrmic i es pot 

introduir la producció pròpia d’una part de energia a través d’energies renovables. 

Però sobretot el que es pot fer, ja de manera immediata és formar i acompanyar les 

famílies en una gestió eficient de l’energia a partir de la realitat existent. Aquest és 

un exercici que habitualment ningú ha ensenyat mai i que és molt important: es 

tracta d’aprendre a minimitzar l’ús d’energia a través de la comprensió de com 

utilitzar de la millor manera possible els sistemes existents (o els nous, si es canvien). 



 

 

El banc d’energia. La resposta solidària. 

Què cal saber sobre el banc d’energia 

Què és? 

El banc d’energia és una associació legalment constituïda que promou l’estalvi i l’eficiència 

energètica a benefici dels que estan en situació de vulnerabilitat energètica. Això ho fa a 

través de la pedagogia i de la solidaritat transformadora. 

La finalitat del banc no és acumular (ni energia ni recursos) sinó contribuir a l’estalvi amb 

finalitats redistributives. 

El banc d’energia pretén lligar dues realitats:  

• la problemàtica de pobresa energètica (l'accés bàsic a l’energia), millorant les 

condicions dels habitatges de les persones o famílies en situació vulnerable per tal 

de fer-los energèticament menys dependents i fent un acompanyament energètic 

formatiu, inversió inclosa, però no pagant factures; i 

 

• el canvi climàtic, minimitzant el malbaratament de l'ús de l'energia. 

Creiem que no pot ser que hi hagi famílies amb problemes de subministrament bàsic 

d’electricitat o calefacció, perquè té impactes en la seva salut i en les oportunitats d’igualtat 

social, i volem promocionar l’estalvi i l’eficiència amb finalitat solidària per a un benefici 

social, a més a més dels motius econòmics i ambientals, tots ells importants. D’aquesta 

manera, tots en podem sortim beneficiats. 

Quins són els trets diferencials del banc d’energia? 

El vincle entre acció responsable i impacte social dóna sentit a les accions, permet múltiples 

sinèrgies i enforteix el compromís.  

L’acció social és fonamentalment una acció preventiva i no es centra exclusivament en les 

situacions de pobresa energètica que ja són una urgència social,  sinó sobretot en aquelles 

llars en situació d’empitjorar la seva vulnerabilitat. 

 



 

D’on recull els fons el banc d’energia? 

D’aportacions de particulars, empreses i entitats que decideixen dedicar una part del seu 

estalvi energètic a col·laborar solidàriament amb el problema de la pobresa energètica. 

S’admeten també donacions. 

Amb quin criteri es destinen els fons de lluita contra la pobresa? 

Identificant i avaluant les necessitats conjuntament amb els tècnics dels serveis socials de la 

localitat. És el banc d’energia qui realitza les accions. 

Com es gasten els diners? 

Amb mesures d’estalvi (inversió), formació i acompanyament que facin que les famílies 

vulnerables millorin la seva qualitat de vida. Els diners s’inverteixen al mateix territori on es 

genera l’estalvi solidari. 

Com funciona el banc d’energia? 

 



 

El banc d’energia promou l’estalvi i l’eficiència energètica amb retorn solidari i rep 

aportacions econòmiques de donants (persones físiques particulars i jurídiques tant 

públiques com privades). Sense perjudici d’altres aportacions que es puguin rebre, la 

participació al banc d’energia compromet al següent: 

 

Per a entitats públiques 

• Realitzar accions d’estalvi i eficiència energètica. 

• Destinar el 35% de l’estalvi assolit als objectius i finalitat del BE mitjançant conveni 

amb el banc d’energia. 

• Reinvertir el 35% de l’estalvi assolit a millores d’eficiència energètica interna. 

 

Per a entitats privades o particulars 

• Realitzar accions d’estalvi i eficiència energètica. 

• Participar solidàriament al banc d’energia local donant com a mínim el 35% de 

l’estalvi assolit. 

 

Per als particulars o entitats privades que hi participin, les deduccions fiscals per donacions a 

entitats de finalitat social sense ànim de lucre fan que l’impacte econòmic de la donació sigui 

en realitat molt menor: de l’ordre d’un 20% dels estalvis o menys. 

El retorn social dels recursos econòmics que obtingui el banc d’energia es realitza de forma 

territorialitzada (solidaritat de proximitat) tant en formació energètica com en inversions de 

millora de les condicions energètiques de llars en situació de vulnerabilitat per pobresa 

energètica. La priorització d’inversions es realitza en coordinació amb l’àrea de serveis 

socials locals. 

L’adhesió i participació al banc d’energia és sempre voluntària i, per tant, no s’estableix cap 

termini que limiti la participació. No obstant, les accions d’estalvi i eficiència energètica 

esdevenen un procés de conscienciació i d’optimització energètica que pot durar uns quants 

anys, per la qual cosa es recomana mantenir l’adhesió tant de temps com sigui possible. 

També és possible adherir-se al banc d’energia com a col·laborador o entitat/empresa 

col·laboradora, que ajudi o lideri el banc d’energia local. Qualsevol persona o entitat serà 

benvinguda, perquè sumant hi sortim tots guanyant. 



 

 

Els casos pioners dels bancs d’energia de Sabadell i Premià de Dalt 

A proposta de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments de 

Sabadell i Premià de Dalt van acceptar formar part d’una prova pilot per crear els primers 

bancs d’energia de Catalunya.  

Ambdós bancs d’energia ja són una realitat, amb conveni signat amb els respectius 

Ajuntaments i amb tot un seguit d’activitats realitzades.  

El banc d’energia pretén ser una iniciativa participativa de tots els sectors i àmbits del 

municipi: des de l’Administració fins al domèstic, passant per les entitats, empreses i 

comerços locals. 

La iniciativa es promou amb el convenciment que tothom pot fer un petit gest, beneficiós 

per un mateix i alhora també amb un retorn social cap a les llars veïnes que pateixen una 

situació de vulnerabilitat per pobresa energètica. Molts petits gestos i contribucions poden 

tenir un impacte important i molt positiu. 

A la vegada, en ser municipi pioner, l’experiència dels dos municipis és fonamental per 

definir, fer créixer i avaluar la iniciativa. Per fer-ho, cal l’adhesió i també la implicació del 

màxim nombre de persones, entitats, empreses,...  

Així doncs, la fase actual del banc d’energia passa per aconseguir col·laboracions diferents 

que facin créixer i aportin positivament al projecte. Alhora, per tal d’arrelar correctament el 

projecte al municipi, és important que alguna entitat local es faci seu el projecte per 

empènyer-lo encara més des de la proximitat i el coneixement de la realitat local. 



 

 

Qui col·labora principalment amb el banc d’energia? 

 
La cooperativa d’innovació social Tarpuna va idear el banc d’energia 

i ha impulsat la creació de l’Associació Banc d’Energia amb qui 

coordina el seu desenvolupament. 
 
Tenim el recolzament de la Direcció General de Polítiques 

Ambientals des del primer dia que vam exposar-los la idea. 
 

Igual que en el cas de la Generalitat de Catalunya, des d’un inici hem 

rebut l’interès i el recolzament de la Diputació de Barcelona per 

empènyer el banc d’energia. 
 

Gràcies a l’Obra Social La Caixa hem rebut finançament per una 

part de la coordinació de la fase de prova pilot del banc 

d’energia. 
 

L’Ajuntament de Sabadell participa en el desenvolupament del banc 

d’energia des que es va crear el grup impulsor amb la Generalitat, la 

Diputació i altres ajuntaments. Ara forma part de la fase pilot. 
 

Juntament amb Sabadell, l’Ajuntament de Premià de Dalt forma 

part de la fase pilot on s’està desenvolupant el banc d’energia. 
 

La Fundació Casa Dalmases, amb qui compartim valors, recolza el 

projecte i fa de frontissa entre el finançament de l’Obra social La 

Caixa i el banc d’energia. 
 
En aliança amb la cooperativa de crèdit per a l’economia social 

Coop57, el banc d’energia vehicula les donacions a través de la 

Fundació Coop57 per garantir la territorialització dels recursos i les 

possibilitats de desgravació fiscal de les donacions. 

 



 

 

Contacte 

 
banc d’energia 

Att: David Maruny, president Associació Banc d’Energia 

Correu -  info@bancdenergia.org  

/bancdenergia 

www.bancdenergia.org 
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