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Barcelona, ciutat pionera 
La pobresa energètica com a repte dels governs locals 

 Competències municipals limitades enfront de la governança del sector energètic que 

depèn majoritàriament d’àmbits de decisió europeus i estatals 
Del asistencialismo a la defensa dels drets energètics dels ciutadans 

 Llei 24/2015 i nou bo social (RDL 7/2016 i RDL 15/2018) 
Barcelona com a cas singular a Espanya i la UE: 

 Punts d'Assessorament Energètic (PAE) i protocols de detecció  

 Programa de Rehabilitació d'Habitatges per a persones en situació de vulnerabilitat 

 Consideració de l'aigua corrent domèstica  

 Disponibilitat de fonts d'informació a escala municipal 



Percentatge de persones en llars que declaren 
retards en el pagament de rebuts (electricitat, aigua, 
gas, etc.) en els últims 12 mesos 

Percentatge de persones en llars que declaren 
incapacitat de mantenir el seu habitatge a una 
temperatura adequada 

Indicadors principals 
Enquesta de Condicions de Vida (ECV 2016) 

Font: Eurostat, INE 



70.000 persones 

TOTAL: 
170.000 persones 

Nivells de vulnerabilitat 

Font: sub-mostra de Barcelona de la Enquesta de Condicions de Vida (ECV) 2016 

Milers de 
persones 



Anàlisi soci-espacial per districtes 
Incidència de pobresa 
energètica segons 
l'indicador compost de 
l'Enquesta de Salut Pública 
de Barcelona (2016) 

Registre de persones ateses segons 
dades dels Punts d'Assessorament 

Energètic (PAE) 



Múltiples precarietats 

Font: Enquesta de Condicions de Vida de 
Usuaris de Serveis Socials (ECVUSS) 2016 



Predominança de calor elèctrica  
Calefacció, aigua calenta i cuina 

En els habitatges dels 102 llars 
vulnerables intervingudes pel projecte 
pilot de Punts d'Atenció a la Pobresa 
Energètica (PAPE) dominen les 
maneres de provisió elèctrica de calor, 
especialment en el cas de la calefacció. 

Font: ABD / Ecoserveis (2016) 

Font: de Luxán et al., 2017 

En el conjunt de Barcelona s'observa 
una mínima proporció d'habitatges amb 

calefacció col·lectiva o central. 



Quin tipus de contracte de llum tenen? % llars 
PVPC 39% 
Mercat lliure 52% 
No ho sap 9% 
Té tarifa amb discriminació horària? 
Sí 3% 
No 97% 
Coneix l'existència del bo social elèctric? 
Sí 34% 
No 66% 
En la seva llar disposen de bo social elèctric?   
Sí 18% 
No 82% 

Font: Projecte Energia, la justa 

Factura elèctrica 
3.600 llars vulnerables del projecte Energia, la justa 



Pobresa energètica a Barcelona 
Xifres clau i qüestions prioritàries 
La incidència de la pobresa energètica a Barcelona en 2016 s'estima en 170.000 persones 
(10% de la població) segons la Enquesta de Condicions de Vida de 2016 

 En termes relatius és menor que a Catalunya, Espanya i la UE  

 Lligada a inseguretat residencial, sobretot en població vulnerable que viu de lloguer 

Major incidència  i acció municipal mitjançant els PAEs en districtes desfavorits: Ciutat Vella, 
Nou Barris, Horta-Guinardó 

L'electricitat és un subministrament clau des del punt de vista de la pobresa energètica 
 Excés de calor elèctrica domèstica; desconeixement de qüestions bàsiques sobre 

contractes i mecanismes d'estalvi; major probabilitat d'impagament, deute i cort 



www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 
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