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En particular, per aconseguir limitar l’escalfament global a 2°C
(objectiu de l’Acord de París), seran necessàries reduccions
ràpides i profundes en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI) en tots els sectors (IPCC, 2022). Aquestes circumstàncies converteixen els impostos energeticoambientals
en eines especialment adequades per ser instruments més
flexibles que les regulacions convencionals, proporcionar incentius continus a la reducció d’emissions, dotar de senyals de

1. Introducció

preu per mobilitzar inversions privades en tecnologies netes,

Els creixents impactes del canvi climàtic demanden accions

subministrar recursos addicionals per al sector públic, i per por-

contundents tant per reduir les emissions precursores d’aquest

tar reduccions en la contaminació local i altres cobeneficis am-

fenomen com per facilitar l’adaptació de les nostres societats.

bientals (FMI/OCDE, 2021).

En aquest context, el sector públic haurà de jugar un paper
fonamental en el procés de descarbonització i adaptació al can-

Tanmateix, la majoria dels impostos energeticoambientals exis-

vi climàtic en diversos àmbits: desenvolupant les infraestructu-

tents en l’actualitat tenen un nivell de gravamen per sota del que

res públiques necessàries per a la mitigació i adaptació, afavo-

caldria per impulsar una descarbonització significativa, sense

rint el procés d’inversió i desinversió privat associat a aquests

que per això se n’aprofiti el seu potencial (Banc Mundial, 2021).

processos, i facilitant el canvi de comportament dels diferents

En el cas d’Espanya, la fiscalitat ambiental sempre ha tingut un

agents que complementi i acompanyi les accions precedents.

paper marginal que l’ha portat a tancar la classificació europea

Dins del variat instrumental disponible, els impostos energeti-

pel que fa a la seva utilització segons diversos indicadors (Co-

coambientals poden contribuir a molts dels objectius anteriors,

missió Europea, 2022). Així mateix, l’actual guerra d’Ucraïna ha

facilitant recursos per a inversions públiques, promovent el des-

portat a reduir molts dels impostos energeticoambientals existents i a dificultar-ne l’actuació per la introducció de sistemes
de subvenció generalitzada al consum de combustibles fòssils.

(*) Agraïm el finançament a través del Projecte CHIPS com a part
d’AXIS, iniciativa ERA-NET del JPI Climate i de les institucions nacionals següents: FORMAS (Suècia, subvenció amb registre 20180271 i número de decisió FR-2019/0003), DLR/BMBF (Alemanya),
PCI2019-103773 (Agència Espanyola d’Investigació) i Agence Nationale de la Recherche (França).

Dins dels factors que expliquen la baixa utilització de la fiscalitat
energeticoambiental, i la reacció ja esmentada de molts països a
la recent escalada de preus associada amb la crisi d’Ucraïna,
destaquen les preocupacions distributives. Això es deu al fet que,
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en general, els costos de l’energia necessaris per satisfer les

gia (Zachmann et al., 2019). Això provoca que, en general, els

necessitats bàsiques representen una proporció més gran de la

costos de l’energia suposin una proporció més gran de la des-

despesa per a les llars de renda baixa. En aquestes circumstàn-

pesa d’aquestes llars, per la qual cosa la càrrega fiscal associada

cies, per aconseguir una extensió més gran de la fiscalitat ener-

que suporten és relativament més gran, que fa que els impostos

geticoambiental és fonamental estudiar-ne els possibles impac-

energeticoambientals tinguin un impacte regressiu.

tes regressius per poder compensar adequadament aquests
efectes. Això és especialment rellevant en el cas espanyol per-

En qualsevol cas, l’impacte distributiu de la fiscalitat energetico-

què, en tenir una fiscalitat energeticoambiental substancialment

ambiental depèn del producte energètic que es consideri, ja que

per sota dels països del seu entorn, és probable que l’acció cli-

els impostos aplicats sobre l’electricitat o els combustibles per a

màtica de la UE i les mateixes necessitats de les polítiques ener-

calefacció acostumen a ser més regressius que els que graven

geticoambientals espanyoles portin a un increment considerable

els combustibles per a transport (Flues i Thomas, 2015), ja que

d’aquests impostos en els propers anys.

és menys probable que les llars de rendes baixes tinguin un cotxe
i per això aquestes llars gasten, de mitjana, una menor proporció

En treballs previs (Gago et al., 2019; 2021a; 2021b) hem ava-

de la seva renda en carburants de transport que les més riques.

luat els impactes distributius de diferents increments de la fis-

En aquest context, els impostos sobre els carburants de trans-

calitat energeticoambiental a Espanya, i hem mostrat que la

port poden tenir fins i tot un impacte progressiu (vegeu Rausch et

utilització de transferències personalitzades a les llars permet

al. 2010 o Labeaga et al., 2021), si bé poden afectar la desigual-

corregir els impactes distributius negatius d’aquestes figures a

tat regional perquè les llars de les zones rurals, ateses la menor

un cost reduït. Per evitar reiteracions i respondre també als pro-

disponibilitat de transport públic i a les distàncies més grans que

funds canvis observats des del començament de la guerra

han de cobrir, tendeixen a gastar més en carburants (Titheridge

d’Ucraïna, en aquest article ens interessem en els impactes

et al., 2014). Així mateix, hi ha altres factors diferents del nivell

distributius de les mesures compensatòries adoptades pel Go-

renda que afecten l’impacte distributiu de la fiscalitat energètic

vern espanyol en els últims mesos per fer front als importants

ambiental com ara el tipus d’habitatge, la disponibilitat de trans-

increments en els preus de l’energia. La nostra aproximació

port públic o la zona de residència. En general, les llars amb ha-

podria reinterpretar-se també com l’anàlisi dels efectes de les

bitatges ineficients energèticament, en zones amb condicions

polítiques compensatòries davant d’augments significatius

climàtiques extremes o en àrees que no disposen de transport

dels preus energètics per polítiques climàtiques de més inten-

públic es veuran particularment afectades (Carl i Fedor, 2016).

sitat (per exemple, però no només, per impostos energeticoambientals més elevats).

En tot cas, els impostos energeticoambientals també generen un
important volum d’ingressos públics, que poden utilitzar-se per

L’article s’organitza en quatre seccions, aquesta introducció

corregir els seus possibles impactes distributius regressius. Ide-

inclosa. En el segon apartat es refereixen els problemes distri-

alment aquestes compensacions s’han de desvincular dels

butius associats a la fiscalitat energeticoambiental i les alterna-

preus observats pels consumidors i ser decreixents en el temps

tives per provar de compensar-los. Seguidament es presenten

per fomentar l’adopció de mesures d’estalvi i eficiència energè-

els resultats d’una simulació de les mesures compensatòries

tica. Una primera alternativa consisteix a utilitzar la recaptació per

adoptades pel Govern espanyol en els últims mesos, estudiant

realitzar transferències directes a les llars, que poden ser univer-

els seus impactes sobre els preus, els consums, la recaptació i

sals (uniformes per càpita o en funció de consums energètics

en termes distributius. L’última secció presenta les principals

històrics) o dirigides específicament a les llars de menor capacitat

conclusions i implicacions de política.

econòmica. Les primeres es poden justificar per la facilitat d’aplicació i perquè l’extensió permet disminuir l’oposició a polítiques
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2. Impactes distributius de la fiscalitat
energeticoambiental i compensació

que elevin els preus de l’energia (com ara l’augment de la fiscali-

Les llars de rendes baixes tendeixen a consumir més productes

aquestes compensacions generalitzades poden ser progressi-

intensius en energia per cobrir les seves necessitats bàsiques

ves perquè les transferències representaran habitualment una

(Wang, 2016) i, a més, tenen menor capacitat per comprar béns

proporció més gran de la renda per a les llars de menor capacitat

duradors eficients que els permetin reduir el seu consum d’ener-

econòmica (particularment en el cas de les solucions uniformes
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tat ambiental). A més, en el cas de molts productes energètics,

per càpita). No obstant això, ja que les compensacions universals

l’energia però actuaria contra un objectiu fonamental de les polí-

beneficien tot l’espectre electoral, una vegada establertes no

tiques públiques en aquest camp: promoure l’estalvi i l’eficiència

serà fàcil eliminar-les fins i tot amb alternança política (Marten i

energètica (Carl i Fedor, 2016). Finalment, també es podria utilit-

Van Dender, 2019). Respecte a les compensacions específiques

zar la recaptació per ajudar els treballadors de determinades re-

a determinades llars, l’evidència empírica mostra que n’hi ha prou

gions o indústries especialment afectades per la fiscalitat ener-

a destinar una petita part de la recaptació per evitar un impacte

geticoambiental, reciclant les seves habilitats per adaptar-les a

global regressiu de més impostos energètics (vegeu Dinan,

una economia baixa en carboni (FMI, 2019).

2015; Berry, 2018). A més, les compensacions que beneficien
exclusivament rendes mitjanes i baixes tendeixen a ser populars

En qualsevol cas, atès que hi ha una correlació elevada entre la

en amplis sectors de la societat (Carattini et al., 2018) i poden

desigualtat i l’impacte regressiu de la fiscalitat energeticoambi-

tenir uns costos administratius relativament reduïts, ja que es

ental (Andersson, 2019), i que en les últimes dècades la desi-

realitzen en efectiu o s’incorporen als sistemes de protecció so-

gualtat d’ingressos s’ha incrementat pràcticament a tots els

cial existents (Banc Mundial, 2019).

països del món (Alvaredo et al., 2018), podria ser convenient
dur a terme una reforma fiscal integral. Dins d’aquesta reforma

Addicionalment, la recaptació es pot utilitzar per finançar progra-

de més profunditat, l’ampliada recaptació energeticoambiental

mes de canvi d’equipament que ajudin les llars a reduir el seu

es podria destinar a paquets distributius més amplis, per exem-

consum d’energia (CPLC, 2016). També per a aquesta segona

ple, a través de transferències a les llars de renda baixa per

alternativa és convenient restringir aquests subsidis a les llars de

abordar problemes d’equitat no necessàriament associats al

renda baixa per evitar efectes regressius dels paquets compen-

consum d’energia (CPLC, 2016; Carattini et al., 2018)

satoris. De fet, les subvencions generalitzades a la compra de

ciència energètica en les edificacions beneficiaran principalment

3. Simulant els paquets compensatoris
energètics a Espanya
3.1. Dades i escenaris

les llars de renda alta que tenen l’habitatge en propietat i es poden

L’exercici empíric que recull aquest treball simula els impactes

permetre modernitzar-lo (Zachmann, 2019). En casos en què no

recaptatoris i distributius de bona part de les mesures compen-

sigui possible limitar l’abast de les compensacions, aquestes es

satòries adoptades pel Govern espanyol per alleujar els elevats

podrien dirigir a donar suport a accions habituals de les llars de

increments de preus de l’electricitat i els carburants d’automo-

menor renda, per exemple, mitjançant programes que beneficiïn

ció en els últims mesos. Per a l’electricitat, la simulació incorpo-

el transport públic o la renovació dels habitatges socials (Caratti-

ra la suspensió de l’impost sobre el valor de la producció de

ni et al., 2018; Zachmann et al., 2019).

l’energia elèctrica (IVPEE) (RDL 12/2021), la reducció de l’im-

vehicles nets beneficiaran les llars que es puguin permetre tenir
un vehicle en propietat , mentre que els subsidis a mesures d’efi1

post especial sobre l’electricitat (IEE) (RDL 17/2021) i la reducÉs també possible utilitzar la recaptació energeticoambiental per

ció de l’IVA sobre l’electricitat al 5% (RDL 11/2022). En el cas

dur a terme una reforma fiscal verda tradicional (vegeu Goulder,

dels carburants, la mesura més rellevant es va adoptar en el

1995) disminuint el pes d’altres impostos més distorsionants.

RDL 6/2022, i correspon a la introducció d’un subsidi amb ca-

Aquest tipus de reformes pot reduir els impactes macroeconò-

ràcter general de 20 cèntims d’euro per litre de combustible. No

mics de la fiscalitat energeticoambiental i incrementar la renda de

es recull en les simulacions, tanmateix, la suara acordada re-

les llars, però en moltes ocasions (depenent del producte gravat

ducció temporal de l’IVA del gas natural. En tots els casos,

i la compensació fiscal) provoca impactes regressius (De Bruin,

disposem de l’onada corresponent a l’any 2021 de l’Enquesta

2019). Una altra opció seria utilitzar la recaptació per reduir els

de Pressupostos Familiars (EPF).

preus de l’electricitat o dels carburants d’automoció, cosa que
permetria compensar les llars pels increments en els costos de

La metodologia feta servir per realitzar les simulacions és similar a
la proposada per Labandeira et al. (2019). Així, en el cas de l’elec-

1 A més, aquests subsidis estimulen la compra i l’ús de vehicles
privats, ja que incentiven les llars de renda alta a comprar un segon
cotxe (Holtsmark i Skonhoft, 2014), per la qual cosa és fonamental
que el subsidi estigui vinculat a la retirada de la circulació d’un
altre vehicle contaminant.

tricitat, es consideren dades de consum d’electricitat de la CNMC
(2022), que es reparteix entre consum residencial i no residencial
a partir d’informació de l’IDAE (2022), dades del preu residencial i
no residencial de l’electricitat d’Eurostat (2022), i informació sobre
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el factor d’emissió de la generació elèctrica de REE (2022a). En el
cas dels carburants d’automoció, es considera el consum de gasoil A i gasolina 95 a Espanya el 20212 (CORES, 2022), distribuint

Taula 1. Efectes de les compensacions
en l’àmbit de l’electricitat

el consum de gasoil A entre el sector residencial i el no residencial

VARIACIÓ EN LA RECAPTACIÓ
PREU CONSUM I
(Milions d’euros)
FINAL EMISSIONS
(%)
(%)
IVPEE (%) IEE (%) IVA (%) Total (%)

utilitzant informació del MITECO (2021), així com les dades de
preus i impostos sobre els carburants de MITECO (2022a) i dels
factors d’emissió dels carburants de MITECO (2022b).

Electricitat
residencial

-20,27%

4,12%

-637,02
(-100%)

-751,74 -2778,21 -4166,96
(-90,22%) (-77,22%) (-82,22%)

És habitual aproximar-se a aquestes qüestions mitjançant una

Electricitat no
residencial no
electrointensiu -7,93%

1,61%

-519,25
(-100%)

-648,65
(-90,43%)

-

-1167,90
(-94,45%)

Electricitat
no residencial
electrointensiu -4,36%

0,89%

-317,67
(-100%)

-59,57
(-90,50%)

-

-377,24
(-98,37%)

-1473,94
(-100%)

-1459,96 -2778,21 -5712,11
(-90,32%) (-77,22%) (-85,41%)

simple avaluació dels efectes immediats i sense comportament
de la introducció de les diferents mesures. No obstant això, hi
ha evidència històrica i recent que hi ha hagut importants canvis
de comportament tant del costat de l’oferta com de la deman-

-

Total

2,20%

da d’aquests productes energètics. Per això, és més convenient incorporar la reacció dels agents als canvis de preu a través

Font: Elaboració pròpia.

de les elasticitats, que en aquest cas provenen de Labandeira

Nota: Entre parèntesi, percentatge de variació de la recaptació
respecte a la situació inicial.

et al. (2016). Així, a partir dels nous preus i de la reacció dels
agents s’obté la recaptació final, els nous consums i impostos
per a cada producte derivats de la reforma. D’altra banda, les
microdades de l’EPF (INE, 2022) contenen la informació necessària per determinar l’impacte distributiu de les mesures considerades. Els resultats agregats es proporcionen amb l’ús del
factor d’elevació, que reflecteix el nombre de llars de la població
que representa cada llar a la mostra. En el cas dels impactes
distributius, la despesa total en què incorre cada llar expressada en termes equivalents3 s’utilitza per aproximar la seva renda
permanent seguint la metodologia de Gago et al. (2021).

Figura 1. Distribució de la pèrdua recaptatòria
per decils de renda equivalent per
compensacions en l’àmbit de l’electricitat
12,00%
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10,00%

9,94%

9,97%

9,89%

9,99%

10,22%

10,05%

9,95%

10,26%

2

3

4

5

6

7

8

9

8,91%
8,00%

6,00%

4,00%

3.2. Compensacions en l’àmbit elèctric

2,00%

L’aplicació de les diferents rebaixes de la fiscalitat sobre l’electri-

0,00%

citat permet reduir-ne substancialment el preu final, especial-

1

10

Font: Elaboració pròpia.

ment en el sector residencial, generant simultàniament un moderat increment en el consum i en les emissions associades (2,2%).
Addicionalment, aquestes mesures suposen una pèrdua recap-

en què destaca especialment la caiguda en la recaptació de l’IVA

tatòria molt important, superior al 85% de la recaptació inicial4,

(taula 1), i la pèrdua recaptatòria es distribueix de manera bastant

2 S’exclou el consum a les Canàries, Ceuta i Melilla, on no s’aplica
l’impost especial sobre hidrocarburs.
3 La renda (despesa) equivalent de la llar considera la mida de la llar
corregida per les economies d’escala, utilitzant l’escala OCDE:
1+0,7*(nombre de membres ≥14 anys-1)+0,5*(nombre de membres
<14 anys).
4 Atès que la simulació fa servir dades de 2021 i el 2022 els preus de
l’electricitat es van incrementar substancialment, la pèrdua recaptatòria serà encara més gran. En aquest sentit, la REE (2022b) apunta a
un increment del preu mitjà de l’electricitat residencial que ronda un
40% des de començament d’any respecte al 2021. De fet, l’aplicació
d’aquest increment als preus de 2021 utilitzats en la simulació portaria a una pèrdua recaptatòria de prop de 8.000 milions d’euros.
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uniforme entre decils de renda, tot i que és més gran per a les llars
de més renda (figura 1).
En línia amb els efectes regressius dels impostos a l’electricitat
apuntats per la literatura, aquestes mesures de reducció de la
fiscalitat tenen un impacte distributiu molt progressiu (figura 2).
S’observa un increment del nivell de renda en tots els decils, i és
l’augment, de mitjana, decreixent amb el nivell de renda equivalent de la llar. La figura 3 mostra que de mitjana les llars rurals, més
dependents de l’electricitat, es veuen més beneficiades que les
urbanes (amb fonts d’energia alternativa i millors equipaments).

3.3. Compensacions en l’àmbit
dels carburants d’automoció

Figura 2. Percentatge de variació de la renda
equivalent per compensacions en l’àmbit de
l’electricitat
0,900%

En aquest cas es considera el subsidi de 20 cèntims d’euro per
litre de gasolina i gasoil d’automoció introduït l’1 d’abril de 2022
(encara que la simulació, com en el cas precedent, fa servir

0,885%

dades de 2021). L’efecte sobre el preu final de la gasolina i diè-

0,800%
0,733%

sel es recull a la taula 2, en la qual també es proporciona infor-

0,700%
0,653%

mació sobre el consum i les emissions associades (que experi-

0,592%

0,600%

menten un increment de gairebé el 4 per cent). La pèrdua

0,542%
0,500%

0,500%

recaptatòria és molt rellevant perquè, tot i que augmenta lleu-

0,435%
0,397%

0,400%

gerament la recaptació derivada de l’impost sobre hidrocarburs

0,351%
0,300%

0,275%

tra que la pèrdua recaptatòria es concentra en els decils de més

0,100%

0,000%

i IVA a causa del consum més elevat, el subsidi té un cost superior als 6.600 milions d’euros anuals5. A més, la figura 4 mos-

0,200%

renda (en els quatre últims decils es genera més del 50% de la
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

pèrdua recaptatòria).

Font: Elaboració pròpia.

En relació amb l’impacte distributiu d’aquesta mesura, tot i que
s’incrementa el nivell de renda de totes les llars, l’augment és

Figura 3. Percentatge de variació de la renda
equivalent rural-urbana per compensacions en
l’àmbit de l’electricitat

creixent amb el nivell de renda equivalent en els decils de renda
més baixa i decreixent en els decils de renda més alta, de manera que té un impacte regressiu en les llars dels decils més
pobres i progressiu en les llars dels decils més rics (figura 5). Cal

0,700%
0,602%

0,600%

subratllar que són les llars més pobres les que proporcional-

0,525%
0,500%
0,400%
0,300%
0,200%
0,100%
0,000%

URBAN

RURAL

Font: Elaboració pròpia.

5 El Ministeri d’Hisenda i Administració Pública va estimar que el
cost del subsidi seria de 1.240 milions d’euros durant els tres mesos
en què inicialment es preveia que estigués en vigor, la qual cosa
suposava 4.960 milions anuals. Atès que el govern finançava 15
cèntims d’euro del descompte, mentre que les empreses del sector
finançaven els 5 cèntims restants, el cost total anual del descompte
seria de 6.613 milions d’euros, similar als resultats de la simulació.
De fet, quan es tenen en compte tant la inflació com les compensacions, els preus relatius dels carburants semblen compensar-se, la
qual cosa justifica la utilització de les dades de 2021 de l’EPF.

Taula 2. Efectes de les compensacions en l’àmbit dels carburants d’automoció
PRODUCTE
ENERGÈTIC

PREU
FINAL
(%)

VARIACIÓ EN LA RECAPTACIÓ (MILIONS D’EUROS)

CONSUM I
EMISSIONS
(%)

IMPOST
HIDROCARBURS (%)

IVA (%)

SUBSIDI

Total (%)

54,48
(3,67%)

-1286,27

-1124,11
(-25,5%)

Gasolina 95

-14,52%

3,67%

107,69
(3,67%)

Dièsel
residencial

-16,09%

3,23%

198,69
(3,23%)

113,07
(3,23%)

-3346,05

-3034,29
(-31,5%)

Dièsel no
residencial

-20,45%

4,11%

131,32
(4,11%)

-

-2015,90

-1884,57
(-59,0%)

-

3,58%

437,71
(3,57%)

167,55
(3,37%)

-6648,22

-6042,97
(-35,0%)

Total

Font: Elaboració pròpia. Nota: Entre parèntesi, percentatge de variació de la recaptació respecte a la situació inicial.
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Figura 4. Distribució de la pèrdua recaptatòria per
decils de renda equivalent per compensacions en
l’àmbit dels carburants d’automoció
18,00%

Figura 5. Percentatge de variació de la renda
equivalent per compensacions en l’àmbit dels
carburants d’automoció
0,493%

0,500%

0,476%

16,00%

16,00%

0,426%

0,465%

0,470%

0,440%

0,428%

0,422%

0,395%

0,400%

14,00%
12,29%

12,73%

11,78%

12,00%
10,14%

10,00%

0,311%

10,70%

0,300%

8,37%
8,00%

7,39%
0,200%

6,73%
6,00%
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Font: Elaboració pròpia.

Font: Elaboració pròpia.

ment menys es beneficien de la mesura, perquè a una menor
possessió de vehicles s’uneix una menor intensitat de consum
de carburant. La distinció entre llars rurals i urbanes produeix
un resultat qualitativament similar al del cas de l’electricitat, ja
que són les llars rurals les més beneficiades, de mitjana, a causa del fet que depenen més del transport privat per despla-

Figura 6. Percentatge de variació de la renda
equivalent rural-urbana per compensacions en
l’àmbit dels carburants d’automoció
0,580%

0,600%

0,500%

çar-se (figura 6).

0,409%
0,400%

4. Conclusions i implicacions
La reducció d’emissions associada als creixents impactes del

0,300%

0,200%

canvi climàtic (especialment acusats en el cas espanyol) i a la
intensificació de les polítiques climàtiques de la UE per contribuir al compliment dels objectius de l’Acord de París, portarà a

0,100%

0,000%

URBAN

RURAL

importants increments dels preus dels productes energètics a
mitjà termini. Aquests increments seran causats en bona me-

Font: Elaboració pròpia.

sura per l’acció dels mercats de carboni o la fiscalitat energeti-

Nota: Percentatge de variació mitjà en la renda per decils de renda equivalent.

coambiental, vectors fonamentals per garantir una descarbonització eficient per les seves propietats incentivadores i de

teratura acadèmica advoca per compensacions restringides a

foment de tecnologies netes.

llars amb menor capacitat econòmica, combinant transferènciTanmateix, el paper crucial de les aproximacions de preu en la

es compensatòries decreixents que no alterin els preus relatius

transició ecològica es pot veure seriosament compromès pels

dels béns energètics amb subsidis a l’adopció de nou equipa-

seus efectes distributius. És per això que la utilització de mesu-

ment més eficient.

res compensatòries pot ser clau per facilitar el desplegament i

6 8
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acció d’aquests instruments al nivell necessari. El treball ha

En aquest context, el treball s’ocupa de les mesures compen-

descrit les diferents alternatives compensatòries, tant segons

satòries introduïdes pel govern espanyol (en línia amb les im-

el seu nivell de generalitat com pel que fa a la seva vinculació a

plantades per la major part de països del nostre entorn) per fer

preus energètics o al canvi dels equipaments. En general, la li-

front a l’acusat augment dels preus energètics associat a la
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crisi ucraïnesa. Aquestes mesures poden catalogar-se, de fet,

uns adequats impactes distributius. És imperatiu, en tot cas,

com un precedent dels futurs programes compensatoris de la

que el disseny i la implantació de mesures compensatòries sigui

transició a la descarbonització. No obstant això, el seu disseny

precedit per una anàlisi rigorosa que identifiqui els impactes de

i aplicació no respon a les suara apuntades recomanacions de

les polítiques a compensar i quantifiqui amb rigor els guanya-

la literatura acadèmica que ratifiquen els resultats de les simu-

dors i perdedors de les diferents alternatives mitigadores. n

lacions que es presenten en aquest article i es resumeixen a
continuació.
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