
El preu dels subministraments bàsics i 
el seu efecte sobre els consumidor 
L’impacte en les persones 

Susanna Roig Canals 
Representant de la Taula del Tercer Sector 
Creu Roja a Catalunya 
 

@congresPE  |  #CCPE2018 



El preu de l’energia factor clau en 
l’augment de la pobresa energètica 

Pobresa energètica: dificultat o incapacitat de mantenir 
l'habitatge en unes condicions adequades de 
temperatura, així com de disposar d'altres serveis 
energètics essencials com ara la il·luminació, el 
transport o l'electricitat a un preu raonable. 



Preu energia i ús de l'energia. 
El que una família destina al pagament de factures de 
subministraments depèn: 
• ús de l’energia que fa a la llar  
• del preu d’aquesta energia.  
 

El preu de l’energia influeix de tres maneres en el benestar: 
  
• La persona no utilitza tanta energia com necessitaria 
 
• La persona destina part dels diners al consum d’energia però redueix en altres costos 

necessaris pel seu benestar 
 
• La persona no pot pagar les factures i s’endeuta 

(*) Debats Catalunya Social. Taula tercer sector. Num 55 “El preu de l’energia factor clau en l’augment de la pobresa energética” 



11è estudi. L’Observatori.  Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació. Creu Roja. Juny 2018 



11è estudi. L’Observatori.  Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació. Creu Roja. Juny 2018 



Impacte en el benestar i la salut 
 A nivell psicològic i emocionals : 

 en adults es generen situacions d'estrès, angoixa 

 en nens  problemes d’aprenentatge 

 en adolescents augmenten els problemes de salut mental. 

• A nivell físic: condicions d’habitatge amb major humitat, floridures… que afecte a la salut: 

• en edats avançades o amb situacions delicades de salut, empitjorament malalties 

cardíaques o respiratòries 

• en nens pitjor desenvolupament de les capacitats psicomotrius i menys augment de pes 

• més ingressos hospitalaris 

(*) Debats Catalunya Social. Taula tercer sector. Num 55 “El preu de l’energia factor clau en l’augment de la pobresa energética” 
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