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Transicions energètiques sostenibles a la UE 
Tenen el potencial de desencadenar una reorganització fonamental en la forma amb que les 
societats capturen i usen l’energia 

 Obren la porta a transformacions profunds d'economies i societats (UN, 2016) 

Al context de la UE, la Energy Union aposta per una “transició a una economia de baix 
carboni, segura i competitiva” amb el objectiu  “d’assegurar que Europa utilitza fonts 
d’energia segures, assequibles i  respectuoses amb el clima”. 

Més de 50 milions de ciutadans de la UE es declaren incapaços de mantenir l’habitatge a 
una temperatura adequada, pagar les seves factures puntualment, o viu en cases amb goteres, 
humitats o floridura (Thomson i Snell, 2013)  

 Les Directives 2009/72/EC4 i 2009/73/EC del mercat comú del gas i l’electricitat van 
introduir per primera vegada el concepte de consumidor vulnerable a la legislació 
comunitària 



Qüestions que motiven el projecte TRANSFAIR  
Per a qui s’està assemblant i (re)construint la (nova) infraestructura energètica de la UE?  

Qui són els guanyadors i els perdedors de la transició “a una economia de baix-carboni, 
economia segura i competitiva” a la UE?  

Quin són els impactes sobre els consumidores desfavorits, vulnerables o difícils de 
involucrar en la transició? 

Quines veus s’estan tenint en compta en aquests processos de transformació?  

Com es pot fer perquè la provisió d'energia sostenible sigui assequible per a tothom? 



Cas d’estudi 1 
Cooperatives d’electricitat renovable a Espanya 



Pobresa energètica a Espanya  
Endarreriments en el pagament de rebuts y talls de subministrament 

En 2016 no menys de 
900.000 persones van perdre 
en algun moment accés al 
subministrament d'energia per 
trobar-se la seva llar en 
dificultats econòmiques. Un 
milió i mitjà de persones 
declaraven endarreriments en 
el pagament de rebuts i/o de 
lloguer o hipoteca. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida (ECV) 2016 



Cas d’estudi 2 
Rehabilitació energètica d'edificis avançada a Hongria 

Projecte SOLANOVA (2005)  
Ciutat de Dunaújváros  
Consum 
220 kWh m2/any (abans de la rehabilitació) 
40 kWh m2/any (després de la rehabilitació) 
Estalvi energètic enregistrat  
- 82% en 2005/06 
- 91% 2006/07 
Cost i finançament 
250€ per m2 + IVA (2006) 
Principalment finançat pel 5è Programa de 
Marc de la UE  



Resultats incipients 
Hi ha indicis de consumidors vulnerables ‘atrapats' en sistemes de provisió de energia 
domèstica insostenibles i inassequibles 

 Importància de les capacitats i experiències de les llars que (no) poden participar en ni 

beneficiar-se de les transicions 

Les transicions energètiques operen sobra complexos paisatges de vulnerabilitat energètica 

 Diversos graus de vulnerabilitat: des de habitatges amb temperatura inadequades a 

cases seriosos de talls de subministraments bàsics. 

 Inèrcies en l'estructura i funcionament del sector energètic, stock d‘habitatge, etc. 

Importància dels mecanismes i regles que determinen les condicions per a la participació 
individual en les transicions energètiques. 



Conclusions transitòries 
Importància de fenòmens més enllà de l'escala domèstica: condicionants socials, polítics i 
materials són claus per entendre la pobresa energètica dins un context dinàmic de transicions. 

 Les tecnologies no poden ser desvinculades de regles i arranjaments institucionals 

(règims?) que regulen les condicions pel seu desplegament.  

Hi ha el risc de ‘deixar enrere’ segments socials vulnerables al quedar exclòs o penalitzats per 
causa de la seva manca de capacitats, crèdit o capital per sumar-se a la transició. 

S’obre la possibilitat de futurs energètics distòpics en els que els consumidors vulnerables 
queden ‘atrapts’ en sistemes de provisió de energia domèstica insostenibles i inassequibles. 
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