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La mirada de la epidemiologia social 

 

Les condicions en que les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen són 
considerades una de les principals responsables de la salut i les desigualtats en salut. 
 
Els determinants socials de la salut condicionen l’existència de desigualtats en salut que són 
innecessàries, evitables i èticament injustes .  

Anys de vida per mort prematura:  
0,5 Alt consum d'alcohol   
0,7 Obesitat   
2,1 Baix nivell socioeconòmic   
2,4 Sedentarisme 

L'adversitat socioeconòmica s’ha d’incloure com un factor 
de risc modificable en les estratègies de salut locals i globals,  
en les polítiques i en la vigilància del risc per la salut. 



La epidemiologia social i la pobresa energètica 

Definim pobresa energètica com: 

“el nombre de llars que no poden assolir nivells suficients de serveis d'energia domèstica i satisfer les 
seves necessitats socials i materials”(2). 

La pobresa energètica afecta entre 50 i 125 milions de persones a Europa, afectant més els països del Sud 
d’Europa i els nous estats membres de l’Europa de l’Est.  

Es distribueix de manera desigual i injusta segons diferents eixos de estructuració social. 

La pobresa energètica no sols té conseqüències en les desigualtats socials, també en la salut física i mental. 

(1) Benach J, Muntaner C. Aprender a mirar la salud. Barcelona: El Viejo Topo; 2005. 
(2)Bouzarovski S, Petrova S. A global perspective on domestic energy deprivation: Overcoming the energy poverty-fuel poverty binary. Energy Res Soc Sci. 2015 

La epidemiologia social s’interessa per conèixer i abordar com els 
factors socials afecten la salut de la població (1). 

 



La epidemiologia social i la pobresa energètica 

Bouzarovski S. Energy poverty in the European Union: Landscapes of vulnerability. Wiley Interdiscip Rev Energy Environ. 2014 
Marí-Dell’Olmo M, Novoa AM, Camprubí L, et al. Housing Policies and Health Inequalities. Int J Heal Serv. 2017. 
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Marc conceptual determinants de la pobresa energètica 



Xifres i distribució pobresa energètica a Barcelona 

Font: Enquesta de Salut de Barcelona. Agència de Salut Pública de Barcelona. 2016 

Pobresa energètica per classe social, en percentatges. Barcelona, 2016. 
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Xifres i distribució pobresa energètica a Barcelona 

Font: Enquesta de Salut de Barcelona. Agència de Salut Pública de Barcelona. 2016 

Pobresa energètica per sexe, en percentatges.  
Barcelona, 2016. 
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Homes Dones 

10,1 11,1 

Pobresa energètica per grups d’edat, en percentatges. 
Barcelona, 2016. 



Font: Enquesta de Salut de Barcelona. Agència de Salut Pública de Barcelona. 2016 

Pobresa energètica per país d’origen, en percentatges. 
Barcelona, 2016. 

8,8% 
10,7% 

13,1% 

20,5% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Catalunya Resta 
Espanya 

Països de 
renda alta 

Països de 
renda baixa 

Eixos de 
Desigualtat 

 
classe social  

gènere 
edat 

país d’origen 
territori 

  
 

Pobresa energètica per districtes, en percentatges.  
Barcelona, 2016. 

Xifres i distribució pobresa energètica a Barcelona 



Com es manifesta el fenomen de la pobresa energètica en població vulnerable? 

Pob. General 

Pob. General 

Pob. Clase social manual 

Pob. Clase social manual 

Pob. Serveis socials  

Pob. Serveis socials  

Humedades y/o moho Retraso recibo suministros Temperatura inadecuada  

Font: Enquesta de Salut de Barcelona. Agència de Salut Pública de Barcelona. 2016 / Enquesta Serveis Socials de Barcelona. 2016 

Indicadors pobresa energètica en població afectada per sexe i classe social, en percentatges. Barcelona, 2016. 



Relació entre energia i salut  

FÍSIC / MATERIAL 

SOCIAL / 
SIGNIFICATIU 

NIVEL INDIVIDUAL / LLAR NIVEL DE BARRI / REGIÓ 

Efectes materials / físics 
de l’habitatge, 

subministraments i 
equipaments en la salut 

– humitats, floridura, 
fred, calor, 

contaminació interior, 
riscs de lesions. 

Accés i ús de fonts 
d'energia (proxy 

posició 
socioeconòmica) 

Disponibilitat de serveis, 
equipaments; 

característiques de 
l'ambient natural i 

 el construït per  
l'ésser humà 

Proximitat a 
serveis i  

equipaments  
Efectes  de la pobresa 
energètica en la salut 

física i mental 

Sentit de “llar”, status 
social i seguretat 

Comunitat, capital 
social, fragmentació 

social 

Cultura i comportament 
de l’àrea i de la llar 

Adaptat de: Shaw, M. (2004). Housing and public health. Annual Review of Public Health, 25, 397–418. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.25.101802.123036 
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Relació entre energia i salut  

FÍSIC / MATERIAL 

SOCIAL / 
SIGNIFICATIU 

NIVEL INDIVIDUAL / LLAR NIVEL DE ÀREA / BARRI 

Efectes materials / físics 
de l’habitatge, accés 
subministraments i 

equipaments– 
humitats, floridura, 

fred, calor, 
contaminació interior, 

comportaments de risc. 

Adaptat de: Shaw, M. (2004). Housing and public health. Annual Review of Public Health, 25, 397–418. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.25.101802.123036 

Fred - Calor/ Humitats i floridura: 
 Mortalitat i morbiditat cardiovascular i respiratòries 
 Descompensació trastorns crònics 
 Depressió / Ansietat  
 Pitjor desenvolupament infantil  
 
També Inclou: 
 Pitjor nutrició de les famílies 
 Risc de lesions i incendis  
 Exposició a contaminació interior habitatge 
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Relació entre energia i salut  

FÍSIC / MATERIAL 

SOCIAL / 
SIGNIFICATIU 

NIVEL INDIVIDUAL / LLAR NIVEL DE ÀREA / BARRI 

Efectes de la pobresa 
energètica en la salut 

física i mental 

Sentit de “llar”, status 
social, i seguretat 

Adaptat de: Shaw, M. (2004). Housing and public health. Annual Review of Public Health, 25, 397–418. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.25.101802.123036 

 
 Pitjor salut autopercbuda  
 Pitjor salut mental    

 
 
 
 Depressió, ansietat. 
 Conductes relacionades amb la salut 
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Relació entre energia i salut  

FÍSIC / MATERIAL 

SOCIAL / 
SIGNIFICATIU 

NIVEL INDIVIDUAL / LLAR NIVEL DE ÀREA / BARRI 

Accés i ús de fonts 
d'energia 

Adaptat de: Shaw, M. (2004). Housing and public health. Annual Review of Public Health, 25, 397–418. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.25.101802.123036 

 L'accés i disponibilitat de fonts d'energia usat com a proxy 
privació material  

 L’impacte depèn del context:  
       països renda baixa, mitja i alta amb o sense protecció social  
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Relació entre energia i salut  

FÍSIC / MATERIAL 

SOCIAL / 
SIGNIFICATIU 

NIVEL INDIVIDUAL / LLAR NIVEL DE ÀREA / BARRI 

Disponibilitat de serveis, 
equipaments i 

característiques de 
l'ambient natural i 

 el construït 

Adaptat de: Shaw, M. (2004). Housing and public health. Annual Review of Public Health, 25, 397–418. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.25.101802.123036 

 Accés serveis socials 
 Punts assessorament habitatge i energia   
 Percepció degradació general del barri 

Proximitat a 
serveis i  

equipaments  
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Relació entre energia i salut  

FÍSIC / MATERIAL 

SOCIAL / 
SIGNIFICATIU 

NIVEL INDIVIDUAL / LLAR NIVEL DE ÀREA / BARRI 

Comunitat, capital 
social, fragmentació 

social 

Cultura i comportament 
de l’àrea i de la llar 

Adaptat de: Shaw, M. (2004). Housing and public health. Annual Review of Public Health, 25, 397–418. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.25.101802.123036 

 Governança energètica 
 Desigualtats energètiques 
 Moviments socials (efecte 

protector) 
 Estigmatització 
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Relació entre energia i salut  

FÍSIC / MATERIAL 

SOCIAL / 
SIGNIFICATIU 

NIVEL INDIVIDUAL / LLAR NIVEL DE ÀREA / BARRI 

Efectes materials/físics 
de l’habitatge, els 

subministraments i 
equipaments en la salut 

– humitats, floridura, 
fred, calor, 

contaminació interior, 
riscs de lesions. 

Accés i ús de fonts 
d'energia (proxy 

posició 
socioeconòmica) 

Disponibilitat de serveis, 
equipaments; 

característiques de 
l'ambient natural i 

 el construït per  
l'ésser humà 

Proximitat a 
serveis i  

equipaments  
Efectes  de la pobresa 
energètica en la salut 

física i mental 

Sentit de “llar”, status 
social, i seguretat 

ontològica 

Comunitat, capital 
social, fragmentació 

social 

Cultura i comportament 
de l’àrea i de la llar 

Adaptat de: Shaw, M. (2004). Housing and public health. Annual Review of Public Health, 25, 397–418. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.25.101802.123036 
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L'habitatge és la combinació de l'habitatge físic, la 
llar, l'entorn immediat i la comunitat. 

 
L’habitatge no és sols un sostre. També és el lloc on 
sentim confort, refugi, seguretat, calidesa, etc, un 
lloc on aprenem a socialitzar-nos, el valors, etc.  

 
Les condicions físiques de l’habitatge, però també, 
l'assequibilitat i la seguretat residencial poden 
impactar en la salut, tant física com mental.  

Visió general de l'habitatge i la salut 

Novoa AM, Bosch J, Díaz F, Malmusi D. El impacto de la crisis en la relación entre vivienda y salud . Políticas de buenas prácticas para reducir las desigualdades en salud asociadas con las condiciones de vivienda. 2016;28:44–50.  
Bonnefoy X. Inadequate housing and health: an overview. Int J Environ Pollution. 2007;30:411–29. Available from: http://www.inderscience.com/link.php?id=14819 
 



Estudi en col·laboració entre :  
 
Objectiu:  
Analitzar a els efectes de la inseguretat residencial i la 
pobresa energètica a la salut de població susceptible 
pertanyent a la PAH i a l'APE de Barcelona. Any 2017 
 
Població d’estudi:  
Membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) 
o de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE). 
 

Pobresa energètica, inseguretat residencial i salut 

  

  

  



  

Resultats: Pobresa energètica i inseguretat residencial 



Resultats: Pobresa energètica i inseguretat residencial 

  51,4 43,6 
27 

73 

42,1 42,2 43,5 

81,3 

0
20
40
60
80

100

Incapacitat 
mantenir 

temperatura 
adequada 

Endarreriment en 
subministraments 

Goteres i/o 
humitats 

Pobresa enrgètica 

Dones Homes 

Pobresa energètica per sexe, en percentatges, 2018. Inseguretat residencial per sexe, en percentatges, 2018. 

82,6 80,0 

0

20

40

60

80

100

Dones Homes 

Dones Homes 



Associació entre salut i inseguretats a la llar 
 (residencial, energètica i alimentària) 

Mala salut percebuda i la combinació de inseguretats en dones, 
en percentatges, 2018 

18,4 

41,38 

65,22 

0

20

40

60

80

100

Població barcelona 2 o menys inseguretats  Tres inseguridades 

% 

Prevalença mala salut 
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Pearson chi2= 0,016 
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Conclusions 

La pobresa energètica és un problema social i polític important que té un fort impacte en la salut. 
L’afectació de la PE segons la intersecció de diferents eixos d’estructuració social, agreuja les 
desigualtats en salut. 

La pobresa energètica i la inseguretat residencial estan estretament relacionats, abordar-los com 
a components d’un mateix fenomen permetria dimensionar l’efecte acumulat en salut i contribuir 
al disseny de programes i intervencions. 

En la recerca la relació entre l'habitatge i la salut s’estudia sovint en “components” separats i 
limita la nostra capacitat per comprendre el fenomen de l’habitar i els efectes en salut.  

La pobresa energètica pot no presentar-se de manera aïllada. La població que pateix la 
combinació de inseguretats a la llar presenta una alta prevalença de mala salut percebuda i 
mala salut mental comparat amb la població general.  



Juli Carrere 
      @julicarrere    
      julicarrere@gmail.com 

Grup de recerca en habitatge i salut 
@habitatgeisalut 

www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 
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