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Fenomen multidimensional amb manifestacions diverses  
 
• No només és pobre energètic qui no pot escalfar casa seva a una temperatura 

adequada, sinó també qui necessita endeutar-se o reduir el consum d’altres béns 
de primera necessitat per fer-ho. 

 
• Conèixer l’abast d’aquesta problemàtica per tant requereix la utilització de 

diversos indicadors que capturin les seves diverses dimensions. 
 



De que depèn el risc de pobresa energètica? 



  Tipus d’informació que s’utilitza 
Despesa energètica i renda Símptomes 

Comportament  

de la llar 

Reducció del consum 
d’altres béns  

o  

endeutament 

• Despesa energètica per sobre el 10% 
de la renda de la llar: 380.000 llars; 
13% del total 

• Despesa energètica per sobre el 8% 
de la renda de la llar: 579.000 llars; 
19,6% del total 

• Combinació de costos energètics alts 
i renda baixa: 344.000 llars; 11,7% 
del total 

• Endarreriments en els 
rebuts de l’energia: 226.00 
llars; 7,7% del total 

 

 

 

 

 

 

Reducció del  

consum energètic 

• Despesa energètica efectiva baixa: 
275.000 llars; 9,3% del total 

 

• Incapacitat per mantenir la 
llar a una temperatura 
adequada: 258.000 llars; 
8,75% del total 

Indicadors per mesurar la pobresa energètica 
 
 



Incidència distributiva de la pobresa energètica 
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Indicadors per mesurar la pobresa energètica 
 
   

Temperatura 
adequada 

Endarreriment 
rebuts 

Despesa / 
renda 
10% 

Despesa / 
renda 8% 

LIHC 
Despesa 

energètica 
baixa 

Temperatura 
adequada 

- 

Endarreriment rebuts 11,2% - 

Despesa/Renda >10% 2,8% 12,8% - 

Despesa/Renda >8% 2,9% 13,1% 81,9% - 

LIHC 4,2% 12,6% 63,6% 60,3% - 

Despesa energètica 
efectiva baixa 

5,6% 2,0% -5,0% -6,6% -8,8% - 



Model estadístic per estimar la distribució de la pobresa 
energètica a nivell de comarca 

Total de famílies en situació  
de pobresa energètica 

Percentatge de famílies en situació  
de pobresa energètica 

Indicador despesa energètica efectiva baixa 

Escletxa energètica 



Principals conseqüències de la pobresa energètica 
 
Empitjorament de la salut física i mental dels adults  
 
Afecta el progrés escolar dels nens a l’escola 
 
Agreujament de la situació d’exclusió social dels qui la pateixen.   



Tipologia d’intervencions per mitigar-la 

1. Mesures de suport financer: destinades a 

subvencionar part de la despesa 

energètica. 

2. Mesures d’eficiència energètica: reduir el 

consum d’energia de les llars 

3. Provisió d’informació, apoderament i 

protecció dels consumidors: ajudar a 

l’usuari a millorar els patrons d’ús de 

l’energia. 

Important: Aquestes intervencions es complementen entre sí en dirigir-se cadascuna a una part de la problemàtica 
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Principals aprenentatges de l’avaluació 
• La pobresa energètica afecta entre el 7,5% i el 19,6% de les llars catalanes. Això equival 

entre 225.000 i 579.000 famílies 

• Cal avançar en la definició formal de pobresa energètica i establir indicadors per fer-ne un 

seguiment 

• Per poder mitigar la pobresa energètica i les seves conseqüències és clau conèixer amb més 

profunditat les seves causes 

• La localització territorial de la problemàtica és un input imprescindible per dissenyar 

intervencions públiques de qualitat 

• A més a més, cal avaluar l’impacte i el cost benefici de les intervencions que es plantegin 

per mitigar aquesta problemàtica 



• Aquesta presentació forma part de l’avaluació de necessitats encarregada 

a Ivàlua per part del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 

Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’aportar 

coneixement per al disseny i implementació de polítiques públiques per 

abordar el fenomen de la pobresa energètica 

• Les seves aportacions serviran per a la Taula de la Pobresa Energètica com 

a eina per al Programa d’intervenció integral contra la pobresa energètica 

previst en el Pla de Govern de la present legislatura 



www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 
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