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D’on neix la proposta? 
 
Voluntat de l’APE de generar un discurs propi sobre la 
temática. 
 
Primera trobada: 26 de juny de 2018 a la seu d’Enginyeria 
Sense Fronteres. 
 
Marc conceptual amb la participació de: 
• Anaïs Varo, UdG 
• Sergio Tirado, UAB 
• Aniol Esquerra, Ecoserveis 

 
Debat posterior 



Context actual 
 
Dret a l’energia: 
• Declaració Universal de Drets Humans: art. 25.1 
• Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals: art. 

11.1 i Observació general núm. 4. 
• Constitució espanyola: art. 47 
• (Declaració Universal de Drets Emergents: art. 1.1) 

 
Unió Europea 
• Directiva 2009/72/CE 
 
Estat espanyol 
• Real Decreto 897/2017 i Real Decreto-ley 15/2018 
 
Catalunya 
• Llei 24/2015 
 
Proposta 
• Ley Vivienda PAH 



És possible una proposta? 
 
Seria possible fer una proposta des de la societat civil? 
Ens interessa? 
 
Fins al moment: 
• Bo social estatal 

• Descomptes d’entre el 25 i el 40% 
• Limitació de consum 

• Pagament de factures per part de l’Administració. 
• Experiències en el subministrament d’aigua: tarifa 

social progressiva, mínim vital condicionat/universal. 
 
 



Una bateria de dubtes 
 
Quins criteris s’han de seguir per al càlcul? 
Consum de famílies en situación de vulnerabilitat o consum 
suficient/adequat, fonts d’energia, tarifa, electrodomèstics, eficiencia 
energética de l’habitatge, ingressos, membres de la llar, zona climática, 
subministrament esencial, etc… 
 
Volem garantir el dret a kWh o serveis? 
 
Què passa amb la part fixa de la factura? 
 
Quin ha de ser l’àmbit d’aplicació? 
Estatal o local: descentralització vs. igualtat 
 
Dins de quin model el garantirem? 
Assistencialisme de les administracions vs. Implicació del sector privat 
 
Com generem un procés d’apoderament? 



Futur proper 
 
• Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza 

Energética. Termini: 6 mesos 
 

• Propera trobada de l’APE: novembre-desembre 2018 
 

• Si hi voleu participar o saber-ne més: 
• Twitter: @APE_Cat 
• Facebook: @AlianzaContraLaPobrezaEnergetica 
• Correu: energiaaigua@gmail.com 
• Web: http://pobresaenergetica.es/ 

 

mailto:energiaaigua@gmail.com
http://pobresaenergetica.es/


www.congrespobresaenergetica.cat 
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