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Polítiques públiques basades en evidències 

Plantejar la pregunta que orienti 
la cerca d’evidències 

01

Cercar les evidències, ja sigui 
generant processos de recerca o 

consultant la recerca existent 

02

Analitzar les evidències i dades detectades 
amb l’objectiu de dissenyar i/o millorar 
polítiques públiques

03

Desencadenar canvis en com es gestiona 
internament el coneixement i com es 

prenen les decisions.

04



Introducció al programa PEIPE 



Obtenció de dades a través del programa PEIPE

Tancament de dades 
obtingudes
Anàlisi exploratori de les dades 
obtingudes per a la millora del 
programa

Conveni de 
col·laboració en recerca 
amb UdG● Suport en el disseny d’indicadors
● Suport en l’anàlisi de les dades 

obtingudes

Disseny d’instruments 
de recollida de dades

● Entrevista personal
● Dades documentals
● Inspeccions visuals

Recollida de 
dades

Per part de l’empresa 
contractada → llars derivades 

pels centres coordinadors



Criteris de selecció 
de les llars 

Requisits de 
l’habitatge
Connexió legal, 

habitatge en relatiu bon 
estat ...

01

Ajudes 
subministraments

Ajudes d’urgència 
social per 

subministraments 

02

Risc d’exclusió 
residèncial

D’acord a la Llei 24/2015

03

Despesa energètica 
mínima

Acreditada i valorada per serveis 
socials o serveis tècnics

04

Derivacions 
altres eixos

Usuaris derivats d’altres eixos 
del programa 
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Dades d’anàlisi a Novembre 2021 

- Base de dades amb dades recollides a 1 d’octubre de 2021 
- 537 observacions → 537 llars analitzades 

- Base de dades de llars incloses al programa → llars que han passat els filtres de derivació previs i ja 

han estat identificades com a llars en situació de pobresa energètica 

- Base de dades amb 98 variables
- Variables sociodemogràfiques i socioeconòmiques

- Variables socioeconòmiques 

- Variables estat de conservació de l’habitatge

- Variables de l’estat de les instal·lacions i equipaments 

- Variables de perfil de consum energètic 

- Variables d’accés a subministraments bàsics 

- Variables d’impacte sobre factors com la salut





Perfil demogràfic de les unitats familiars 
N %

Menors 

de 18 

anys

Cap 197 36.7

1 119 22.2

2 111 20.7

3 o més 110 20.5

Majors de 

65 anys

Cap 451 84.0

1 68 12.7

2 17 3.2

3 o més 1 0.2

Persones 

depende

nt

Cap 331 61.6

1 178 33.1

2 23 4.3

3 o més 5 0.9



Perfil socioeconòmic de les unitats familiars (I) 

N %

Persones de la 

unitat familiar a 

l’atur

Cap membre a l'atur 245 45.6

Un membre a l'atur 186 34.6

Dos o més membres a l'atur 106 19.7

Persones amb 

contracte a temps 

parcial

Cap membre en temps parcial 426 79.3

Un o més membres en temps 

parcial

111 20.7

Persones que reben 

alguna prestació 

Prestació econòmica puntual 21 3.9

Altres prestacions 6 1.1

Prestació mensual 141 26.3

No rep prestació 323 60.1

Prestació anual 46 8.6



Únics (#) Perduts (%) Mitjana DT Min Mediana Màx

Ingressos anuals 

Prestacions mensuals

Lloguer/hipoteca mensual 



Perfil socioeconòmic de les unitats familiars segons tinença de l’habitatge 



Característiques dels habitatges

● Mitjana de superfície útil dels habitatges de 

75 m2

● 71% dels habitatges construïts abans del 

2000 (85% abans del 2007) 

● 88% dels habitatges estan localitzats en 

entorns urbans 

● 86% de les llars són pisos o apartaments 

● El 94.2% tenen cèdula d’habitabilitat vigent 

● 33% no tenen cuina independent o aquesta 

és de menys de 4m2

0



Estat de conservació dels habitatges

● 61% tenen tancaments en mal estat o que 

no són hermètics

● 12.5% dels casos es detecten situacions 

d’amuntegament 

● 60% dels habitatges tenen les parets 

envolupants deteriorades (diferents graus)

● Només un 18.8% dels habitatges han 

pogut realitzar alguna reforma en els 

darrers 5 anys. 

● Mitjana d’habitabilitat de les llars és del

81% (nombre d’habitacions habitables en 

relació al nombre d’habitacions totals)



Reforma de l'habitatge segons tinença

Reformes en l'habitatge en els darrers 5 anys segons tipus de tinença

Reforma de 

l’habitatge

Altres Cessió d'ús Lloguer privat Lloguer social Propietat Usdefruit

No N 1 2 242 112 77 2

Fila Pct 0.23% 0.46% 55.5% 25.69% 17.66% 0.46%

Col Pct 100% 66.67% 83.45% 86.82% 71.96% 28.57%

Sí N 0 1 48 17 30 5

Fila Pct 0% 0.99% 47.52% 16.83% 29.7% 4.95%

Col Pct 0% 33.33% 16.55% 13.18% 28.04% 71.43%



Problemes en els habitatges

% Llars

Problemes en l’habitatge 72.8

Contaminació 15.5

Mediambientals 15.5

Escassetat llum natural 16.2

Sorolls 23.8

Humitats i goteres 62



Estat de les instal·lacions 

bàsiques i equipaments

Instal·lació de gas 
natural

Instal·lació elèctrica

Instal·lació aigua

35.4% 13.4%

67.4% 25% 7.6%

58.5% 29.4% 12.1%

51.2%

Equipaments i 
electrodomèstics 46.7% 40.8% 12.5%

El 75% de les llars expressen no 

poder substituir els aparells 

espatllats o vells de la llar. 



Dificultats en l’accés a 

subministraments bàsics 

● El 67.8% no pot mantenir una temperatura 
adequada a la llar, dels quals: 

○ 60% creu que un factor rellevant és 
l’estat del propi habitatge

○ 79% creu que els preus són massa 
elevats 

● El 88.6% de les persones entrevistades 
creuen que paguen uns preus alts o molt alts 
per l’energia. 

● El 71.5% de les llars no ha canviat de 
companyia de subministraments en els 
darrers 5 anys.

● Només un 27% de les llars del programa 

disposen del bo social d’electricitat i un 17%
de la tarifa social d’aigua. 



Afectacions 

sobre la salut 

PEIPE 2021 ESB 2016

N % % 

Bronquitis 210 39.1 No consta

Bronquitis perllongada 156 29.1 4,3 Bronquitis crònica

Diabetes 82 15.3 6,7 Diabetes

Ulcera diabètica 14 2.6 No consta

Afectacions del son 216 40.2 No consta

Pressió arterial alta 138 25.7 20,4 Pressió arterial alta

Caigudes del llit 39 7.3 No consta

Malalties cardiovasculars 136 25.3 25,3 Infart miocardi + Altres malalties del 

cor + Mala circulació sang 

Malalties respiratòries 264 49.2 6,2 Asma

Dolors articulars 325 60.5 18,7 Artrosi, artritis o reumatisme

Salut mental 232 43.2 19,9 Depressió i/o ansietat + altres 





Algunes reflexions....

● Sistema de derivacions i població exclosa 

○ La limitació conceptual del fenòmen implica - necessàriament - l’exclusió de 

problemàtiques limítrofes. 

○ Col·lectius exclosos o que difícilment arriben als punts de derivació 

○ Situacions de precarietat energètica no contemplades: 

■ Manca d’accés a l’energia en situacions d’ocupacions irregulars 

■ Manca d’accés a l’energia per motius infraestructurals 

● Pobresa energètica oculta 

● Afectacions en salut i treball transversal 



Futures línies d’anàlisi 

● Aprofundiment en l’anàlisi de dades i ampliació de les dades amb resultats d’impacte de les 
polítics en termes econòmics i de millora del benestar. 

○ Perfils comarcals i territorials 

○ Incorporació de dades de resultats als perfils anallitzats

● Intersecció de múltiples desigualtats, no només de tipus socioeconòmic, en el perfil de les 
persones afectades per pobresa energètica 

○ Com podem abordar aquesta interseccionalitat des de les polítiques públiques? 

● Estudi de l’ampliació del perfil de llars incloses en el programa: detecció de població exclosa 
pels mecanismes de derivació

● Incorporació de dades provinents d’altres fonts com el programa de coneixement del parc. 


