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> El canvi climàtic 

> La transició energètica

> Dificultats energètiques a les llars

Ha impulsat, de nou, el moviment per la 

justícia ambiental, emfatitzant la lluita per la 

democratització de la energia 3,4

Connecta la 
problemàtica 

mediambiental amb la 
desigualtat social 

Lluita per reconèixer 
l'energia en el marc 
dels drets humans 



> “Triada” de factors àmpliament reconeguts.
(Boardman, B., 1991)

> Enfocament centrat en les causes individuals, 

altres factors, com les condicions contextuals i 

estructurals queden invisibilitzats.

Què causa la pobresa energètica?
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Millorar la comprensió de 

l'associació de la pobresa 

energètica amb la salut per a 

la formulació de programes 

en contexts del sud de la 

Unió Europea.

Coneixement Evidència

Generar evidència sobre 

l'efecte d'un programa de 

provisió d'informació com a 

eina per facilitar 

l'enfocament i la presa de 

decisions.

> Problemàtica estructural 

intensificada per l’efecte de la 

recessió de 2008 

> Afecta greument la salut i el 

benestar de les persones. 

> En el present i en el futur 

probablement la 

problemàtica aumentarà.

Rellevància

Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica
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Polítiques de millora de l'eficiència energètica

Polítiques de protecció al consumidor

Polítiques d'intervenció financera

Reduir i prevenir la pobresa energètica1.

Impactes moderats en la salut, encara que 
més grans en poblacions vulnerables, en123: 

Malalties respiratòries cròniques 
Salut autopercebuda 
Salut mental
Ús de serveis de salut 
Det. Salut psicosocial

Redueix la pobresa energètica4,5

Reducció de l'associació entre fred i 
mortalitat, especialment en la gent gran4,5.

Efectes adversos indirectes per a la salut5 a 
causa de l'augment del CO2.

Comparacions entre països UE suggereixen  
que disminueix la pobresa energètica6,7.

Indicis de que augmenta l'estalvi monetari i el 
confort a l'habitatge8.

1. Thomson, H, et al, 2013. Housing improvements for health and associated socio- economic outcomes. Cochrane 

2. Liddell C, et al 2010. Fuel poverty and human health: A review of recent evidence.. 

3. Maidment, C, et al 2014. The impact of household energy efficiency measures on health: A meta-analysis. 
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5. Armstrong, B., et a,. 2018. The impact of winter fuel payments on cold-related mortality in England
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Estratègies d'enfocament i els seus efectes sobre la salut

Baixos ingresos

Preus energia 
elevats

Baixa eficiencia 
energètica 
habitatge



A Espanya, intensificació de la PE s’associa a la recessió econòmica del 2008, a factors estructurals 

socioeconòmics preexistent1 i a una política estatal limitada.

1. Tirado, et al, 2016. Energy poverty, crisis and austerity in Spain. People Place and Policy People, Place and Policy, 10 (1), 42-56. 34, 1-27.

2. Ajuntament de Barcelona, Regidoria d’Habitatge i els organismes dependentes. Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016 – 2025.

"Energia, la justa“: Context i descripció del programa 

El 2016, la col·laboració público-privada per implementar un programa 

per reduir la pobresa energètica en poblacions vulnerables de Barcelona.

A Barcelona, l'Ajuntament va fer explícit que la pobresa energètica és una qüestió 
prioritària, amb l'aprovació del pla pel Dret a l'Habitatge 2016-20252

L'any 2015 a Catalunya es va impulsar i aprovar la Llei 24/2015, de lluita contra l'exclusió 
residencial, que prohibeix la interrupció dels serveis bàsics a poblacions vulnerables.



Assessorament en drets 

energètics. 

Promoció hàbits eficiència

energètica. 

Optimització factures subminist.    

i tramitació ajudes socials.

Instal·lació material “baix cost”.

3.094 intervencions

733 bo socials

680 canvis de potència 

282 talls elèctrics evitats 

215 mil euros en material    

d'eficiència energètica.

Resultats  

Els Serveis Socials identificaven i 
derivaven els participants. 

Pla d'ocupació 

Entitats socials distribuïdes 
territorialment

Implementació

Objectiu: Reduir la pobresa energètica i les seves conseqüències adverses en població vulnerable. 

Població diana:  població en situació de vulnerabilitat econòmica i social que patien pobresa energètica.

Període implementació: 6 meses (març-juliol 2016)

Accions 

Context i descripció del programa "Energia, la justa"



Objectiu general

Avaluar l'eficàcia del programa "Energia, la justa" en la reducció de la pobresa energètica i els 
seus efectes sobre l'estat de salut de les poblacions vulnerables a Barcelona el 2016. 

Descriure i comparar les característiques demogràfiques, socioeconòmiques de la població 

vulnerable amb pobresa energètica amb població no afectada de Barcelona el 2016.
1

2

3
Analitzar l'eficàcia de la intervenció de les visites d'assessorament energètic a domicili dirigides a 

poblacions vulnerables per a reduir la pobresa energètica i millorar la salut.

Analitzar la relació entre la pobresa energètica i la salut de la població afectada.



Estudi 1



Resultats 

Comparació de les característiques socioeconòmiques entre les persones participants a “Energia la justa” 
i la població general no afectada, Barcelona 2016. 

49

21.3

66.6

45.6

96.6

76.8

42.2

4.2

66.3

53.4

96.3

72.7

17.5

10.4

35

6.8

19

29.4

15.6

7.4

33.2

7.2

13.8

32.4

0 20 40 60 80 100

Nacidas fuera UE-15

Monomarental

Educación primaria o inferior

Desempleadoa

Incapacidad afrontar gasto

Inquilina

Nacidos fuera UE-15

Monoparental

Educación primaria o inferior

Desempleado

Incapacidad afrontar gasto

Inquilino

Població general 

no afectada

Energia, la justa

Energia, la justa

Població general 

no afectada

D
O

N
E
S

H
O

M
E
S



57%

15% 17%

55%

19%

5% 3%

17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mala salud Asma Bronquitis Depresión y/o 
ansiedad

55%

11%
16%

44%

17%

5% 3%

11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mala salud Asma Bronquitis Depresión y/o 
Ansiedad

Comparació de prevalences de salut entre les persones participants a “Energia la justa” 

i població general no afectada, Barcelona 2016. 
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Comparació dels indicadors de pobresa energètica en les persones participants a “Energia la justa” 

i la població general afectada, Barcelona 2016.

Humitats i podriduraRetard pagament subministramentsTemperatura Inadequada  
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Relació* entre el grau d’intensitat de la pobresa energètica i l’estat de salut de les persones 

participants a “Energia, la justa”.

Resultats

HOMESDONES

*Totes les raons de prevalença es van ajustar per edat, lloc de naixement, composició de la llar, situació laboral, nivell educatiu i tinença de l’habitatge.



Estudio 2 Estudio 2 



Diagrama de flux dels participants en l’estudi quasi-experimental de la intervenció “Energía, la justa” 

Resultats

Grup intervenció Grup comparació



Estimació percentual de l’ “efecte net”* de la intervenció en la pobresa energètica i en la salut

Resultats

-

* Efecte net: ajustat per la probabilitat inversa de pertànyer al grup intervingut. 



Com afecta a la 

salut?

...i per què?

A qui afecta? Quin impacte va 

tenir la intervenció? 

Conclusions



A qui afecta, i per què? 

La feblesa del sistema de protecció de l‘Estat 

del Benestar perpetua la baixa mobilitat social.                                               
(Ferrera 1996, Bowles et al, 2006)

Desigualtats estructurals de gènere que 

envaeixen i s'insereixen en tots els àmbits: 
> Desigualtats en el treball productiu/reproductiu 

(Pearce, 1978) 

> Desigualtat en l'accés a un habitatge adequat
(Sánchez-Guevara et al 2020, Delgado, 2018)

La política d'habitatge "pilar vacil·lant" de 

l'Estat del Benestar.  
(Torgersen, 1987)

> Privació material relacionada amb pitjors 

condicions socioeconòmiques.                      
(Missinne et al, 2012) 

> Discriminació en l'accés a un habitatge adequat 

a immigrants i a minories ètniques.                  
(Lorant et al., 2008)



A qui afecta, i per què? 

La feblesa del sistema de protecció de l‘Estat 

del Benestar perpetua la baixa mobilitat social.                                               
(Ferrera 1996, Bowles et al, 2006)

Desigualtats estructurals de gènere que 

envaeixen i s'insereixen en tots els àmbits: 
> Desigualtats en el treball productiu/reproductiu 

(Pearce, 1978) 

> Desigualtat en l'accés a un habitatge adequat
(Sánchez-Guevara et al 2020, Delgado, 2018)

La política d'habitatge "pilar vacil·lant" de 

l'Estat del Benestar.  
(Torgersen, 1987)

> Privació material relacionada amb pitjors 

condicions socioeconòmiques.                      
(Missinne et al, 2012) 

> Discriminació en l'accés a un habitatge adequat 

a immigrants i a minories ètniques.                  
(Lorant et al., 2008)In

te
rs

e
c
c
io

n
a
li
ta

t 



…i a més a més 

La població vulnerable patia diferents 

dimensions de pobresa energètica, pel que la 

patia amb més intensitat.  
(Carrere et al, 2020)

Distribució desigual del poder, que genera processos de 

vulnerabilització amb conseqüències socials, com la pobresa 

energètica.
(Solar O, Irwin A, 2010.)

Desigual capacitat per a participar políticament,         

el que genera (o manté) que certs grups socials estan més 

exposats a la pobresa energètica.
(Walker y Day 2012). 



> La relació entre pobresa energètica i mala salut coincideix amb altres 

investigacions, però contextualitza al sud d'Europa.                            
(Marmot Review Team, 2011, Jessel et al., 2019; Liddell y Morris, 2010; Carrere J et al. 2020)

> Però, a més, es va observar que a major intensitat pitjor salut, 

especialment en problemes respiratoris.                                              
(Bosch et al. 2019, Carrere J et al. 2020)

Com afecta la pobresa energètica a la salut?

> La relació entre pobresa energètica i salut mental en gradient, 

especialment en dones, que pot explicar-se per un "doble efecte".                             
(Gonzalez Pijuan, 2017, Delgado et al. 2018, Delgado et al., 2020, Carrere et al., 2020)

> Múltiples mecanismes poden explicar-ho: 
> Preocupació pel cost de les factures d'energia i /o a endeutar-se 

> Estrès per la pèrdua de control en cas de talls en el subministrament. 

> Preocupació pels efectes en la salut, la pròpia, i/o sobre altres membres de la llar     
(Jacques-Aviñó et al, en revisión)



Quin impacte va tenir la "Energia, la justa"?

Va millorar el confort a la llar i va reduir l'ús dels serveis d'atenció primària, per lo que 

suposa una alternativa eficaç per fer front a la pobresa energètica.                                                
(Carrere et al. en revisión)

Va reduir el retard en el pagament, però menys que en el grup de 

comparació, fet que podria estar relacionat amb una major apoderament legal.
(Carrere et al. en revisión)

No s’observà impacte en la salut mental. No obstant, l'estudi qualitatiu va revelar les 

participants experimentaven major benestar, menys estrès i ansietat i una disminució del 

pànic davant de possibles talls de subministrament.                                                          
(Carrere et al. en revisión, Jacques-Aviñó et al, en revisión)

L'impacte de la intervenció va tenir efectes desiguals segons: 
> Les condicions de l'habitatge de les persones intervingudes. 

> La intersecció de diferents processos de vulnerabilitat. 

> La coexistència d'inseguretats vitals que influeixen en la percepció de l'impacte.

> (Jacques-Aviñó et al, en revisión)

+



Recomanacions 

Els programes basats en el subministrament d'informació s'han de considerar una 

alternativa eficaç per reduir la pobresa energètica en poblacions vulnerables.  

Aprofundir en l'apoderament legal, un mecanisme que a diferència d'altres aspectes de la 

intervenció pot tenir un efecte més prolongat en el temps. 

Aprofundir en el disseny del programa amb un enfocament integral tenint en compte els eixos 

de desigualtat i la interseccionalitat. 

Estandarditzar i establir criteris de qualitat i indicadors adequats d'estructura, procés i resultat 

que permetin optimitzar els recursos públics.



A qui afecta? Quin impacte va 

tenir la intervenció?

Com afecta a la 

salut?

1

2

3

De quina manera va 

impactar la 

intervenció?
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