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Introducció
Cada cop més ens trobem amb episodis de 
temperatures extremes i els riscos en la salut 
associats a aquestes temperatures són molt 
elevats per a persones grans, amb mobilitat 
reduïda o amb malalties cròniques que es 
troben en situacions de pobresa o vulnerabi-
litat energètica. Per fer-hi front, l’Ajuntament 
de Barcelona ofereix serveis com els punts 
d’assessorament energètic (PAE) o la Xarxa 
d’Espais Refugi Climàtic però no totes les 
persones hi tenen accés.

Moltes persones tenen accés que es troben 
en situacions de pobresa energètica o l’au-
tonomia limitada o l’aïllament fan que no 
puguin accedir-hi sense un acompanyament. 
Així doncs, aquesta guia pretén ser una eina 
per tal que les organitzacions puguin repli-
car la formació en pobresa energètica i re-
siliència climàtica dirigida a persones que 
tenen cura de persones, com el personal del 
Servei d’Atenció Domiciliària o el voluntariat 
del sector de les cures.

Metodologia
La formació es divideix en dues sessions. La 
primera sessió tracta la pobresa energètica, 
com detectar-la i com derivar les persones en 
situació de vulnerabilitat als PAE de Barce-
lona. A la segona sessió s’introdueix el canvi 
climàtic, el confort a la llar i com aconseguir 
que les persones vulnerables siguin resilients 
a aquestes afectacions.

La guia va acompanyada de les diapositives 
que serviran de suport a la presentació i, 
per tant, segueix la mateixa estructura que 
aquestes (veure l’annex 1 i 2). D’altra banda, 
també inclou de tres vídeos resum amb les 
idees clau que es volen transmetre i que tam-
bé serveixen per fer difusió i sensibilització 
i es poden compartir a les xarxes socials o 
pels canals de comunicació establerts entre 
l’equip de treball o fins i tot amb les persones 
usuàries que s’atenen al SAD o el voluntariat.

Objectius
L’objectiu de la formació és dotar les persones 
dels coneixements i les eines per detectar 
situacions de pobresa energètica i millorar 
la resiliència climàtica de les persones més 
vulnerables a les temperatures extremes. Con-
cretament, s’espera que les persones parti-
cipants puguin adquirir els coneixements i 
habilitats següents:

Situació en què una llar és incapaç de 
pagar una quantitat d’energia suficient 
per satisfer les seves necessitats domès-
tiques o es veu obligada a destinar una 
part excessiva dels seus ingressos a pa-
gar la factura energètica (Tirado Herrero 
et al., 2012).

Incapacitat (d’una llar) d’arribar a un ni-
vell social i materialment necessari de 
serveis domèstics d’energia (Bouzarovski 
i Petrova, 2015).

C40
Guia de facilitació 2022
–
Introducció
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Sessió 1

Pobresa 
Energètica

Proposta de dinamització

Pregunteu a les persones participants 
què entenen per pobresa energèti-
ca abans de passar a la definició i 
veure quins factors tenen en compte 
(econòmics, salut, recursos energè-
tics, etcètera).
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De què parlem avui?

1.1 Pobresa energètica

1.4 Marc legal

1.2 Introducció a l’energia

1.5 Els PAE

1.3 El mercat de l’electricitat
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Pobresa 
energètica
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La pobresa energètica (PE) és un problema 
que afecta més de l’11% de la població a Eu-
ropa segons dades de l’Eurostat. A Espanya 
aquesta xifra s’incrementa fins a més del 25% 
en funció dels indicadors de mesura.

A Barcelona, al 2021, s’estima que el 24% de 
la població es troba en situació de vulnera-
bilitat energètica.

Però, què és la pobresa energètica? Tot i 
que la definició no està consensuada, es pot 
definir des de múltiples perspectives, com 
per exemple: 

En definitiva, parlem de llars que tenen com-
plicat assumir els costos dels seus submi-
nistraments d’energia, cosa que els suposa 
passar fred a l’hivern, calor a l’estiu, i això a 
la llarga repercuteix negativament en la seva 
salut. Passar fred o calor a casa, trobar-se 
en ambients humits i poc ventilats o enda-
rrerir-se en el pagament de les factures pot 
tenir conseqüències per a les persones que 
hi viuen, especialment en la salut física, com 
afectacions en el sistema circulatori i respi-
ratori; i en la mental, com l’ansietat i la de-
pressió. A més, 150 morts a Barcelona cada 
any estan associades a la calor. Tot seguit 
en seguim parlant.

Situació en què una llar és incapaç de 
pagar una quantitat d’energia suficient 
per satisfer les seves necessitats domès-
tiques o es veu obligada a destinar una 
part excessiva dels seus ingressos a pa-
gar la factura energètica (Tirado Herrero 
et al., 2012).

Incapacitat (d’una llar) d’arribar a un ni-
vell social i materialment necessari de 
serveis domèstics d’energia (Bouzarovski 
i Petrova, 2015).

1.1.1 Què és la pobresa 
energètica?

Diapositiva 4
de la presentació
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Aquí tenim alguns indicadors que ens poden 
servir també per detectar casos de PE quan 
anem a visitar una llar. Penseu que a Barcelona, 
en funció dels indicadors de mesura, la xifra 
creix fins a  prop d’un 24% de la població (1 
de cada 4 persones).

Podríem detectar casos de PE cada casos 
en què no es pot mantenir una temperatura 
adequada a la llar; també en casos en què 
les famílies tinguin retards en els pagaments. 
Cal anar amb compte perquè això pot derivar 
amb talls de subministrament si no s’actua 
(després en parlarem). Els casos en què hi 
hagi una despesa d’energia desproporcionada 
ens poden indicar que l’habitatge té unes 
molt males condicions d’aïllament, i és també 
una de les causes de la pobresa energètica, 
però també hi hauria l’altra cara de la moneda: 
casos en què tenen unes despeses molt baixes, 
però en detriment del seu confort, de manera 
que els consums són anormalment baixos i els 
obliga a adoptar hàbits menys saludables o 
haver de triar entre menjar o climatitzar la llar.

1.1.2 Indicadors 
de mesura

Proposta de dinamització

Demaneu a les persones par-
ticipants quines creuen que 
són les causes de la pobresa 
energètica abans de passar 
a la diapositiva següent.

º

  

 

de la població a Espanya

Despeses desproporcionades
Percentatge de població amb 
despesa energètica superior

al doble de la mitjana

Despesa energètica amagada
Percentatge de població per a la qual la 
despesa energètica està per sota de la 

meitat de la mitjana

Retards en els pagaments
Percentatge de població que tenen 

retards en el pagament de les factures 
dels subministraments elèctrics

Temperatura adequada a la llar
Percentatge de població que no pot 

mantenir una temperatura adequada tant 
a l’estiu com a l’hivern

Indicadors PE:
https://www.energypoverty.eu/
indicators-data

Diapositiva 5
de la presentació

27,9%

C40
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Les causes principals

Preus elevats de l’energia

Habitatges mal aïllats i aparells poc eficients

Baixos ingressos

Els elevats preus de l’energia (creixent els 
últims anys).

La mala qualitat de l’edificació (edificis an-
tics i mal aïllats amb aparells poc eficients).

Els baixos ingressos de les famílies.

S’ha arribat a un consens sobre quines són 
les causes que la provoquen. 

https://www.youtube.com/
watch?v=dkYxMTZO2NY

1.1.3 Causes de la
pobresa energètica

Diapositiva 6
de la presentació
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Augment del preu de 
l’energia
El preu de l’energia, en els últims deu anys,
no ha parat de pujar (fins a un 60%).

Actualment som el segon país d’Europa
amb l’energia més cara.

En primer lloc, els preus elevats de l’energia 
fan que moltes persones no puguin pagar les 
factures dels seus subministraments i que, 
per tant, tinguin deutes o que manquin dels 
consums necessaris per aconseguir unes con-
dicions de benestar. El preu de l’energia a 
Espanya no ha parat de pujar els últims deu 
anys, fins a arribar a ser el segon país d’Eu-
ropa amb l’energia més cara. 

Més endavant veurem com es configura el 
mercat elèctric.

Evolución semestral del precio con impuestos (euros por megavatio 
hora) en la UE 28, en la Eurozona y en España en el lapso Primer 

Semestre de 2009. Primer Semestre de 2019
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Qualitat de l’edificació
En segon lloc, la baixa qualitat de l’edifica-
ció a l’Estat espanyol dificulta que es pugui 
aconseguir un confort saludable a la llar. 2 de 
cada 3 edificis són antics, i es van construir 
abans que es regulés l’eficiència energètica 
en la construcció. D’altra banda, el 80% dels 
edificis disposen d’una qualificació energè-
tica baixa, per sota de la D (en una escala 
de A a G).

Barcelona té un parc d’edificis envellit: més 
del 65% dels blocs es van aixecar fa més de 
50 anys i la certificació energètica del con-
junt del parc obté una E, quan l’ideal seria 
una A. 

Com es pot veure en aquests dos gràfics, 
tenim bàsicament dos problemes pel que 
fa als habitatges domèstics: són vells i mal 
aïllats. De la mateixa manera que els electro-
domèstics, els habitatges tenen un etiquetat-
ge amb lletres de la A a la G que ens indica 
com d’eficient és l’envolupant de l’edifici i la 
demanda energètica que implicarà mantenir 
unes temperatures de confort durant l’any, 
en què la A és l’opció més eficient i la G la 

pitjor.
Aquestes etiquetes són obligatòries sempre 
que calgui fer un contracte d’arrendament  
o la venda d’un pis (és informació d’interès 
per al possible llogater o comprador) i tenen 
una validesa de deu anys.

Es pot veure al gràfic de l’esquerra com 8 de cada 
10 edificis a Catalunya cauen en les tres pitjors 
categories, i això indica que, constructivament, 
tenim un parc d’habitatges força millorable.

D’altra banda, el gràfic de la dreta mostra que 
més d’un 60% dels edificis van ser construïts 
abans del 1980. És una dada important, per-
què no va ser fins llavors que es va començar 
a regular amb criteris d’eficiència energètica 
a l’hora de construir. És molt probable, doncs, 
que tots els edificis construïts abans d’aquesta 
data no tinguin cap tipus d’aïllament.

Abans de 1980

1981 a 1990

1991 a 2001

2002 a 2011

No hi consta

62%

10%

13%

12%
3%

Evolución semestral del precio con impuestos (euros por megavatio hora) en la UE 28, 
en la Eurozona y en España en el lapso Primer Semestre de 2009. Primer Semestre de 

2019
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Més del 80% dels habitatges són antics i 
no disposen de bons aïllaments, de ma-
nera que són freds a l’hivern i calorosos 
a l’estiu.

Aproximadament la meitat dels habitatges 
de l’Estat van ser construïts abans del 1979, 
quan no hi havia normatives en aïllament.

El 16% dels habitatges tenen humitats o 
goteres.

Infiltracions d’aire per les finestres i portes.

La qualitat de l’edificació és una qües-
tió important que cal tenir en compte. 
L’intercanvi de temperatura es pot pro-
duir tant a les parets, el terra o el sostre, 
com en els tancaments (portes i fines-
tres). Quan fem una visita als habitatges 
de les persones amb qui treballem és 
important detectar quins són els punts 
més febles, per valorar si s’hi pot actuar i 
millorar-ne l’aïllament. Sovint una inversió 
molt petita, amb materials de baix cost 
que podem trobar en una ferreteria, ja 

poden produir un canvi notable per a les 
persones que hi viuen.

Conceptualment, el desitjable és un habitatge 
al més estanc possible que pugui retenir la ca-
lor a l’interior, i que quan es vulgui obrir, sigui 
capaç de crear una bona ventilació i renovar 
l’aire de l’interior. A continuació, parlarem so-
bre com ventilar adequadament l’habitatge. 

Recurs addicional

L’Ajuntament de Barcelona és conscient que la rehabilitació és una eina 
clau per lluitar contra les desigualtats i millorar la qualitat de vida de 
les persones. És per això que acompanya els projectes que aportin una 
millora tant a la qualitat dels habitatges com dels edificis. Barcelona és, 
de fet, una de les ciutats del nostre entorn amb més cobertura pública 
de la rehabilitació del parc privat d’habitatge.

La rehabilitació d’habitatges incideix de manera dràstica en el nos-
tre confort, salut i benestar, marca la diferència en temes d’eficiència 
energètica i millora la qualitat i la seguretat del parc construït. A més, 
la promoció de la rehabilitació fomenta l’economia local i crea llocs de 
treball, ja que requereix mà d’obra especialitzada.
Els ajuts a la rehabilitació que ofereixen l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona promouen l’habitabilitat, l’acces-
sibilitat i l’eficiència energètica, tant a l’interior dels habitatges com en 
el conjunt dels edificis.

https://habitatge.barcelona/ca/serveis-ajuts/rehabilitacio

Qualitat de l’edificació

Buits portes i 
finestres 20%

Murs 25%

Terres 2%

Finestres 13%

Font 
tèrmica 5%

Teulada 30%

1.1.3 Causes de la
pobresa energètica
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Quan es fa una visita en una llar, també és 
important fer una ullada als electrodomèstics. 
En cas que siguin molt vells, seran probable-
ment ineficients i per tant un agreujant en 

En general, no fem un ús correcte dels elec-
trodomèstics:

Quan va ser l’últim cop que vas descon-
gelar el congelador?

Coneixes algú que no estigui una bona 
estona mirant que vol de la nevera amb 
la porta oberta?

Coneixes algú que estigui amb el televi-
sor encès tot el dia?

la despesa energètica de la llar. En cas que 
es puguin introduir millores a la llar, sovint 
accions tant simples com renovar la nevera 
o la caldera poden proporcionar un estalvi 
notable a les famílies.

No obstant això, els hàbits d’ús dels electro-
domèstics tenen un paper clau en l’ús d’ener-
gia acumulat a final de cada mes. Per això 
és vital transmetre el nostre coneixement 
sobre bons hàbits a les famílies amb què 
treballem, per tal que facin un ús eficient 
dels diferents dispositius presents a la llar. 
A la segona sessió farem un repàs de cadas-
cun dels electrodomèstics i de com ens hem 
d’adreçar a les famílies per transmetre’ls els 
bons hàbits de manera efectiva.

Eficiència dels 
electrodomèstics

La majoria dels electrodomèstics que tenim 
a casa tenen més de deu anys i gairebé sem-
pre gasten més que el model actual.

Tampoc es fa un bon manteniment dels apa-
rells.

1.1.3 Causes de la
pobresa energètica

Diapositiva 10
de la presentació
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Manca d’informació o desinformació
https://www.youtube.com/watch?v=3jH-
JVlej7Wk&t=1s

Opacitat en el sistema

Falta de mesures de protecció al
consumidor vulnerable

Equips d’atenció social desbordats

Baix nivell de renda

Finalment, el baix nivell de renda és l’últim 
factor que determina que una família es pu-
gui trobar en situació de vulnerabilitat. So-
vint els casos que trobarem seran famílies 
amb feines temporals o precàries, pensions 
i prestacions insuficients, o a l’atur. 

A més de les causes, a la situació de patir 
pobresa energètica s’hi sumen agreujants 
com la manca d’informació o la desinformació 
sobre el mercat elèctric i del gas, l’opacitat 
del mateix sistema o la falta de mesures de 
protecció a les persones i famílies en situació 
de vulnerabilitat.

Un exemple clar és el fet que avui dia enca-
ra molta gent no entén la factura, i això fa 
que les empreses tinguin llibertat per apli-
car conceptes abusius o preus alts sense el 
coneixement de les persones usuàries.

Agreujants

Evolución de los ingresos medios por hogar y por persona
En Euros

28.206 27.747
26.775 26.154 26.092

10.858 10.795 10.531 10.391 10.419

2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos medios por hogar Ingresos medios por persona

Un punt important a l’hora d’assessorar les 
persones amb qui treballem són sens dubte 
les recomanacions tarifàries que els podem 
fer i posteriorment l’acompanyament en la 
gestió dels contractes.

1.1.3 Causes de la
pobresa energètica

Diapositives 11 i 12
de la presentació
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Entre el 2008 i el 2016 es van produir més 
de 75.000 talls d’aigua només a l’àrea 
metropolitana de Barcelona.

Com veiem en el gràfic, la PE afecta més 
les dones (13,3 %), i les persones nascudes 
en països amb nivell de renda mitjà-baix.

Situació de PE a Barcelona

Pel que fa la pobresa energètica a la ciutat 
de Barcelona, tenim diversos estudis i indi-
cadors de mesura que ens ajuden a diag-
nosticar la situació:

1.1.3 Causes de la
pobresa energètica

Diapositiva 13
de la presentació
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https://www.ccma.cat/324/de-8000-a-40000-euros-les-diferencies-de-renda-
a-barcelona-entre-carrers/noticia/3108164/

La pobresa energètica és més present als 
districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc 
i Nou Barris. L’Oficina Municipal de Da-
des de Barcelona revela que en aquests 
barris les rentes són cinc vegades més 
baixes (de mitjana) que als barris més 
rics (Sarrià i Sant Gervasi).

Situació de PE a Barcelona

La pobresa energètica és més present als 
districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i 
Nou Barris.

L’Oficina Municipal de Dades de Barcelona 
confirma que en aquests barris les rendes 
són cinc vegades més baixes (de mitjana) 
que als barris més rics.

Més dades destacables:

BARCELONA

24%

2021

1.1.3 Causes de la
pobresa energètica

Diapositiva 14
de la presentació

Ciutat Vella

Nou Barris

C40
Guia de facilitació 2022
–
Sessió 01

19



Amagar la situació a familiars i amics 
(menys interacció social)

Acumulació de deute

Afectació de la pobresa energètica en les 
persones:

Degradació dels edificis:
Més emissions de CO2 produïdes a 
causa d’un consum energètic més 
elevat del que hauria de ser amb una 
bona gestió

Sensació de falta de recursos (heat or eat)

Efectes en la salut física i psicològica

Impossibilitat d’estudiar i fer els deu-
res... Fracàs escolar

Conseqüències de la 
pobresa energètica

Viure en ambients freds i humits fa que es 
desenvolupin malalties físiques i mentals.

1. Mortalitat

Pel que fa a les afectacions en les persones, 
encara són més destacables les conseqüèn-
cies que la pobresa energètica pot tenir en la 
salut. Viure en ambients freds i humits propi-
cia que es desenvolupin o agreugin malalties 
físiques i mentals principalment de caràcter 
cardiovascular o respiratori.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 
un 30% de les morts prematures a l’hivern són 
a causa de la pobresa energètica (7.100 morts a 
l’Estat espanyol). D’altra banda, les temperatures 
molt altes també són una causa de mortalitat, 
especialment en dones i gent gran. Com hem 
dit abans, s’estima que a Barcelona  hi ha 150 
morts cada any associades a la calor.

Bombers de la Generalitat: 60% dels morts en 
incendis d’habitatge són per pobresa energètica.

Les conseqüències d’aquesta pobresa són di-
verses i es poden dividir entre les que afecten 
les persones directament i les que afecten 
els edificis. 

Conseqüències per al medi ambient:

Accidents domèstics (conductes 
energètiques perilloses)

Amagar la situació als familiars i amics 
(menys interacció social)

Acumulació de deute

Causes:

Conseqüències de la pobresa 
energètica en la salut

1.1.3 Causes de la
pobresa energètica

Humitat i goteres

Ambient molt humit, ideal per a la 
proliferació de fongs

Instal·lació elèctrica precària 

Finestres trencades per on entra el 
fred i la calor

Electrodomèstics deteriorats i mal 
funcionament

Espais poc il·luminats

Diapositives 15 i 16
de la presentació
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Per sota dels 18 ºC, constipats, bronquitis.

Per sota dels 16 ºC, afectacions a les 
funcions respiratòries.

Per sota dels 12 ºC, afectacions a les funcions 
circulatòries (trombosis o embòlies).

Augmenten els casos d’ansietat i 
depressions cròniques.

Recurs addicional

Relació entre la pobresa 
energètica i la salut pública

https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S0140988321003170

Diversos estudis relacionen els esdeveni-
ments fatals amb els mesos més freds i 
d’altres han obtingut resultats positius sig-
nificatius entre la millora del confort tèrmic 
i la millora de les malalties cardiovasculars.

3. Problemes respiratoris

És important conèixer i transmetre a les famí-
lies i persones amb què treballem que estar 
de manera contínua en temperatures baixes 
pot causar problemes de salut. Aquest és 
un punt delicat ja que en alguns casos o bé 
l’habitatge no disposa de calefacció, o bé 
les famílies no poden permetre’s econòmi-
cament engegar-la. El que solem recomanar 
és que, si més no, disposin d’un termòmetre 
per poder fer un seguiment de la temperatu-
ra a què estan, i en cas que sigui inferior a 18 
ºC, utilitzar mantes per abrigar-se. Val a dir 
que el més important és intentar tenir una 
temperatura de confort a l’espai on facin més 
vida, però potser no és necessari escalfar de 
la mateixa manera totes les habitacions.

Entre els grups més vulnerables a patir les 
conseqüències de la pobresa energètica en 
la salut hi trobem els nadons, infants i ado-
lescents, les persones d’edat avançada i les 
persones amb malalties cròniques.

2. Problemes circulatoris

Segons l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), les conseqüències de viure en un am-
bient massa fred són diverses per a la salut:

150

1.1.3 Causes de la
pobresa energètica

Diapositives 17 i 18
de la presentació
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Per acabar, la pobresa energètica també està 
relacionada amb la salut mental. Diversos estudis 
també relacionen l’ansietat i la depressió amb 
la pobresa energètica. La probabilitat de patir 
mala salut mental és quatre vegades més gran 
en persones amb pobresa energètica que en 
la població general (Delgado et al., 2018). 

Segons el gràfic de la dreta, veiem que afecta 
més en dones que els homes.

Les causes atribuïdes a la mala salut mental son: 

Risc de pèrdua de l’habitatge.

Risc de tall de subministraments.

Estar ocupant una llar i no tenir ac-
cés als subministraments.

1.1.3 Causes de la
pobresa energètica

Diapositives 19
de la presentació
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Introducció a 
l’energia

1.2

Proposta de dinamització

Demaneu a les persones participants 
com definirien l’energia abans de 
passar a la diapositiva següent.

L’energia és un bé bàsic que necessitem per 
al nostre dia a dia. Ens serveix per mantenir 
el menjar fresc, cuinar, dutxar-nos amb aigua 
calenta i escalfar la llar a l’hivern o refredar-la a 
l’estiu. Però, què és realment l’energia?

23



Podem definir-la com la capacitat de ge-
nerar un treball, una acció o aconseguir la 
transformació d’alguna cosa. Tots coneixem 
la frase “L’energia ni es crea ni es destrueix, 
es transforma”. Per exemple, en un assecador 
de cabells s’està transformant l’electricitat en 
energia tèrmica (calor). L’energia s’expressa 
en watts-hora (Wh) o kilowatts-hora (kWh).

A la dispositiva podeu veure com anem trans-
formant l’energia que porta la velocitat del vent 
fins que arriba a casa nostra en forma d’electri-
citat, perquè la transformem un cop més en el 
que més ens convingui (il·luminar una habitació, 
carregar el mòbil o cuinar, per exemple).

1.2.1 Definició general 
d’energia

Proposta de dinamització

Demaneu a les persones 
participants com definirien 
la potència abans de passar 
a la diapositiva següent.

Diapositives 21
de la presentació

Energia mecànica 
del vent

Transformada en 
energia elèctrica 

per mitjà d’un 
generador

Energia elèctrica, 
els electrons corren 

pel cable

Energia lumínica, 
l’energia transforma 
l’electricitat en llum
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Un altre concepte imprescindible per enten-
dre l’energia és la potència. Podem definir-la 
com la velocitat que necessita un dispositiu 
per a transformar l’energia. Per exemple, un 
assecador de cabells de 1.000 W ens asse-
carà els cabells més ràpid que un de 1.000 W. 
En l’àmbit domèstic, podríem dir que és la 
quantitat d’electricitat que ha d’agafar un 
electrodomèstic en tot moment per poder 
funcionar. Hi ha aparells que tenen molta po-
tència, com un forn o un rentaplats, i altres 
que en tenen molt poca, com una bombeta 
o el carregador del mòbil.

1.2.2 Potència, energia 
i unitats de mesura

Diapositiva 22
de la presentació
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La potència s’expressa en watts (W) o kilowatts 
(kW), en què 1.000 W equival a un kW, igual que 
un quilo són 1.000 grams o que 1 quilòmetre són 
1.000 metres.

1.2.3 Potència, energia 
i unitats de mesura

Diapositives 23 i 24
de la presentació

Així doncs, l’energia és la potència utilitzada du-
rant un període de temps determinat. Relacio-
nem els dos conceptes amb la fórmula següent:

Si, per exemple, hem estat utilitzant un asse-
cador de cabells de 1.000W durant mitja hora, 
podem saber-ne consum total mitjançant la 
fórmula anterior:

Energia (kWh) = potència (kW) x temps (h)

Energia consumida = 1.000 W x 0,5 hores

Energia consumida = 500 Wh (ó 0,5 kWh)

Proposta de dinamització

Plantejar a les persones participants 
alguna situació més per practicar la 
fórmula. Per exemple, si en una llar 
hi ha un radiador elèctric en fun-
cionament durant dues hores a la 
tarda i sabem que aquest radiador 
té una potència de 2.000W, quina 
energia s’hauria utilitzat? [Resposta: 
4.000Wh o 4kWh]

C40
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Diapositiva 25
de la presentació

Aquesta fórmula ja ens dona les primeres 
premisses que cal tenir en compte per reduir 
el consum energètic a la llar. Si sabem que 
l’energia és el producte de la potència pel 
temps, tenim dues formes (complementàries) 
de reduir l’ús energètic:

1.2.4 Com estalviar 
energia (i diners)?

Reduir la potència (amb aparells més 
eficients, millora tecnològica). Per exem-
ple, canviant les antigues bombetes in-
candescents per il·luminació LED.

Reduir el temps (millorant els hàbits de 
consum). Per exemple, aprofitant la il·lu-
minació solar sempre que sigui possible 
i apagant els llums.

Si...

Energia (kWh) = potència (kW) x temps (h)

Per...
- Aparells més eficients

- Optimització de l’ús

Temps

Potència

Energia
- Solució tecnològica

- Hàbits
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1.2.5 La potència 
contractada
Entès el concepte de potència, podem passar 
a parlar de la potència contractada que tenim 
al nostre contracte de subministrament elèctric.

La potència contractada ens marca el límit 
(en kW) al qual podem arribar; en altres pa-
raules, determina quants electrodomèstics 
podem tenir funcionant alhora.
 
En el moment en què sobrepassem aquest 
límit, és quan s’interromp el subministrament. 
Per restablir-lo, ho podem fer des del comp-
tador o bé abaixant l’interruptor general del 
quadre i tornant-lo a apujar.

D’altra banda, la potència contractada és un 
concepte fix en la factura, és a dir, que es 
paga sempre independentment de si hi ha 
hagut molt consum o poc. Com més alta 
sigui la potència, més pagarem a la factura. 
És per això que convé sempre que mirem 
una factura, comprovar quina potència té 
la família i si veiem que sobrepassa el límit 
habitual (per sobre de 4,6 kW), podem de-
rivar la família als PAE perquè valorin si es 
podria abaixar la potència i ajustar-la a les 
seves necessitats, i reduir així la despesa en 

les factures. 
Per fer un tràmit de baixada de potència 
només cal presentar una factura recent i el 
DNI, no ens poden demanar el butlletí de les 
instal·lacions elèctriques ni cap altra docu-
mentació, i es pot fer presencialment en un 
punt de servei de la comercialitzadora, en 
línia o per telèfon.

Diapositiva 26
de la presentació
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El mercat de 
l’electricitat

1.3

Proposta de dinamització

Demaneu a les persones participants 
si saben com funciona el mercat 
elèctric abans de passar a la dia-
positiva següent. Saben com es diu 
l’empresa a qui li compren l’energia? 
Saben quines fonts de generació hi 
ha? Saben com es distribueix?

Els diferents factors que 
participen en la cadena 
de subministrament

Per entendre les factures 
energètiques cal conèixer el 
procés que segueix l’electrici-
tat des que es genera fins que 
arriba a les llars.
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1.3.5 Cadena de 
subministrament 
d’electricitat
Les quatre etapes del procés de l’electricitat 
són la generació, el transport, la distribució 
i la comercialització.

Generació: Agents encarregats de trans-
formar i aprofitar els recursos naturals (vent, 
sol, gas, etcètera) en energia elèctrica.

Transport: Agents encarregats de transpor-
tar l’electricitat fins a la xarxa de distribució

Distribució: Agents encarregats de dis-
tribuir l’electricitat fins al punt de con-
sum. Són els responsables de la qualitat 
del servei i no els podem triar. 

Comercialització: Agents encarregats 
de comprar l’energia als generadors (a 
través d’un mercat majorista) i vendre-la 
a les persones usuàries finals. La co-
mercialitzadora és l’empresa que ens 
factura i podem triar el mercat regulat 
(necessari per poder accedir a descomp-
tes per a col·lectius vulnerables com el 
bo social, sobre el qual parlarem més 
endavant) o el mercat lliure, on hi ha 
més de sis-centes comercialitzadores. 

Tan sols podem escollir la nostra comercia-
litzadora, la resta d’empreses que participen 
al procés venen donades pel sistema. Quan 
paguem la factura, una part de la nostra des-
pesa va a parar a les empreses de generació, 
transport i distribució.

Diapositiva 28
de la presentació
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1.3.6 Distribució 
elèctrica
La distribució a Catalunya és majoritàriament 
d’Endesa Distribució. Això vol dir que podem 
escollir la comercialitzadora que vulguem 
però la distribuïdora sempre serà la mateixa.
Són els encarregats de fer el manteniment 
del cablejat que circula pels carrers de les 
ciutats i pobles, i dels comptadors. 

Endesa

Iberdrola

Gas Natural Fenosa

HC Energía

EON España

Diapositiva 29
de la presentació

C40
Guia de facilitació 2022
–
Sessió 01

31



1.3.7 Mercat elèctric 
espanyol liberalitzat
Tot i que una mateixa empresa no pot actuar 
en més d’una etapa del mercat elèctric, la 
realitat és que els grans grups empresarials 
s’han dividit en empreses més petites i ac-
tuen igual en més d’una etapa del sector. A la 
diapositiva veiem l’exemple d’Endesa, que a 
banda de distribuir a Catalunya també actua 
en generació i en comercialització; aquesta 
última, tant al mercat lliure com al regulat, 
conceptes que treballarem més endavant.

Diapositiva 30
de la presentació
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1.3.8 Com es fixa el 
preu de l’energia?
Per acabar, el preu de l’energia es determi-
na en una subhasta entre les empreses ge-
neradores (que tenen energia per vendre) i 
empreses comercialitzadores (que l’han de 
comprar per subministrar-la els seus clients). 
Aquesta subhasta es fa cada dia per a cada 
hora del dia següent, és a dir, es fan 24 su-
bhastes cada dia per determinar el preu de 
l’energia per totes les hores del dia següent 
al mercat majorista.

Si, com a consumidors, estem en el mercat re-
gulat, aquests preus es veuen repercutits direc-
tament en la nostra factura. Però en el mercat 
lliure la majoria de comercialitzadores ofereixen 
l’energia a un preu fix per a tots els dies.

Diapositiva 31
de la presentació
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Marc legal
1.4

Proposta de dinamització

Demaneu a les persones partici-
pants si coneixen l’existència de la 
Llei 24/2015. Coneixen la situació 
d’alguna persona que atenen que es 
trobi en situació d’exclusió residen-
cial pel que fa a pobresa energètica?Llei 24/2015

Prevenció de talls de 
subministrament

Per gestionar situacions de pobresa 
energètica és molt important conèixer 
el marc legal que el regula i saber quins 
són els drets dels consumidors, així 
com quines bonificacions existeixen 
per a les persones en situació de vul-
nerabilitat. Parlarem de la Llei 24/2015 
i del bo social.
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1.4.1 Llei 24/2015, de 
29 de juliol de 2015
El 6 d’agost de 2015 va entrar en vigor la Llei 
24/2015 mitjançant la qual s’estableixen una 
sèrie de mesures destinades a garantir el dret 
d’accés als subministraments bàsics per a per-
sones en situació de risc d’exclusió residencial.

Les mesures principals que estableix la llei per 
prevenir les situacions de pobresa energètica són:

Garantir l’accés als subministraments d’ai-
gua, gas i electricitat a persones i unitats 
familiars en risc d’exclusió residencial.

Establir un protocol obligat de comunica-
ció a Serveis Socials i la seva intervenció 
per evitar el tall per impagament.

Establir acords amb les companyies per 
garantir ajudes a fons perdut o descomp-
tes considerables.

Abans del tall, la companyia ha de sol·licitar 
un informe a Serveis Socials per deter-
minar si hi ha risc d’exclusió residencial.
 
L’empresa ha d’informar dels drets que 
dona aquesta llei mitjançant les comuni-
cacions per impagaments.

Recursos addicionals

https://www.habitatge.barcelona/sites/default/files/
documents/llei_242015_pobresa_energetica.pdf

https://pobresaenergetica.es/2020/05/08/2-docu-
ment-de-garantia-de-subministrament-basic/

https://pobresaenergetica.es/2020/05/08/3-sol-li-
citud-informe-de-risc-exclusio-residencial/

https://pobresaenergetica.es/2020/05/08/4-de-
nuncia-a-consum-tall-de-subministrament/

https://pobresaenergetica.es/2020/05/08/5-de-
nuncia-a-ajuntament-tall-de-subministrament/

Diapositiva 33
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Així doncs, la Llei 24/2015 no permet la sus-
pensió dels subministraments energètics i d’ai-
gua a persones o unitats de convivència en 
situació d’exclusió residencial, que són les que 
compleixen els requisits que podem veure a 
la taula.

PERSONES I UNITATS FAMILIARS EN SITUACIÓ DE RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL. 
INGRESSOS INFERIORS A:

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=13844

El 2020, IRSC = 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

Categoria

Persones que viuen soles

Persones o unitats de convivència 
amb discapacitat o alt grau de de-
pendència

Persones que viuen soles

2 vegades IRSC

3 vegades IRSC

2,5 vegades IRSC

Nivell d’ingressos inferior a

Diapositiva 34
de la presentació1.4.2 Llei 24/2015, de 

29 de juliol de 2015
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Diapositiva 35
de la presentació1.4.3 Llei 24/2015

Els serveis socials municipals i els punts d’as-
sessorament energètic poden acreditar la 
situació de vulnerabilitat mitjançant un in-
forme i evitar els talls (l’envien directament 
a les companyies).

A més de la protecció que dona la Llei 24/2015, 
hi ha ajudes d’àmbit estatal per reduir la fac-
tura d’electricitat. Una d’aquestes és el bo 
social elèctric, del qual parlarem tot seguit.

És per això que, davant d’un cas que la família 
presenti impagaments, és important conèixer 
la protecció que ofereix la Llei 24/2015 i, si 
detectem que s’hi poden acollir com a consu-
midors vulnerables, cal derivar-los a Serveis 
Socials o al PAE per tal que els facin l’informe 
i s’evitin possibles talls de subministrament.
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Diapositiva 36
de la presentació1.4.3 Llei 24/2015

A banda de la vulnerabilitat energètica, la 
Llei 24/2015 també inclou la condició de de-
pendència energètica. Una persona es troba 
en situació de dependència energètica quan 
la seva vida depèn de l’accés al subministra-
ment elèctric. El cas més comú és el d’una 
persona que necessita estar connectada a 
un respirador.

Perquè una persona sigui considerada en 
situació de dependència energètica ha de 
complir alguns dels criteris que es veuen a 
la dispositiva.

En aquests casos, el metge o metgessa de 
capçalera pot emetre un informe i la persona 
queda protegida del tall, independentment 
de quina situació econòmica, familiar o so-
cial tingui.
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Diapositives 37 i 38
de la presentació1.4.4 Subministra-

ments essencials
1.4.5 El bo social i 
les tarifes de mercat 
regulat (amb PVPC)

Per acabar, la llei de bo social (de caràcter 
estatal) també reconeix alguns subministra-
ments essencials. [Els que es veuen a la dia-
positiva]

Tot i així, com que a Catalunya tenim la Llei 
24/2015 que dona més protecció, no s’estan 
tramitant informes de subministrament es-
sencial segons el bo social.

El bo social ofereix un descompte en la fac-
tura d’electricitat. Per accedir-hi, és impres-
cindible estar en el mercat regulat.

El mercat regulat és el que ofereix la tarifa 
semiregulada per l’Estat, és a dir, una tarifa 
en què les comercialitzadores no poden triar 
la quantia a cobrar sinó que consta d’uns 
peatges d’accés establerts per l’Estat i el preu 
de l’energia que es configura cada hora de 
cada dia en el mercat majorista.

En el cas de les persones en situació de vul-
nerabilitat energètica és recomanable que 
tinguin sempre la contractació en el mercat 
regulat ja que, a banda de poder sol·licitar 
el bo social, ofereix més protecció al consu-
midor vulnerable.

De tota manera, si ens trobem en un cas en 
el mercat lliure, podríem fer el pas al mercat 
regulat i tramitar el bo social tot alhora, no 
caldria fer un tràmit i després l’altre.

Proposta de dinamització

Demaneu a les persones participants 
si saben on tenen contractada l’elec-
tricitat a casa seva, mercat lliure o 
mercat regulat? Si no ho saben, es 
pot proposar com activitat per al 
dia següent.

Si alguna persona amb qui treballem no està 
segur si la seva contractació es de mercat 
regulat o mercat lliure, la poden dirigir als 
PAE perquè l’acompanyin i l’assessorin per-
què sàpiga li convé canviar de contracte.  
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1.4.5 El bo Social i les tarifes de 
mercat regulat (amb PVPC)
Les comercialitzadores que operen en el mer-
cat regulat són limitades i es poden veure a la 
taula de la diapositiva. 

És indiferent en quina comercialitzadora de 
les que ofereixen la tarifa PVPC del mercat 
regulat es contracta, ja que al ser regulada el 
cost final és exactament el mateix amb una o 
una altra.

Cal tenir en compte que totes també operen 
al mercat lliure amb noms molt similars, així 
que és important fixar-se bé en la lletra petita 
per assegurar-se que la contractació s’ha fet 
amb la companyia que volem.

Comercialitzadores de mercat regulat Comercialitzadores de mercat regulat Correu electrònicTelèfon

Energía XXI 800 760 333

Comercializadora Regulada 900 100 283

Curenergia 900 200 708

Baser COR 900 902 947

Comercializador de Referencia Energético

Energía Ceuta XXI

Régsiti 900 101 005

Teramelcor

energiaceutaxii.com

bonosocial@comercializadoraregulada.es

bonosocial@curenergia.es

bonosocial@basercor.es

bonosocial@chcenergia.es

bono-social@viesgo.com

bonosocial@teramelcor.es

900 814 023

900 106 004

800 007 943

energiaxxi.com bonosocial@energiaxxi.com

curenergia.es

comercializadoraregulada.es

basercor.es

viesgoclientes.com

corenergetico.es

teramelcor.es

bonosocial@energiaceutaxxi.com

Diapositiva 39
de la presentació
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El bo social és un descompte en la factura 
d’electricitat del 25% o el 40% en funció de la 
vulnerabilitat de la persona o unitat familiar 
sol·licitant. S’hi accedeix en funció de la renda 
i la situació personal de la unitat familiar. Per 
poder-s’hi acollir la persona sol·licitant ha de 
ser la titular del contracte de subministrament, 
estar acollit a la tarifa PVPC del mercat regulat 
i que la sol·licitud sigui per l’habitatge habitual.

A banda del descompte, la factura, també 
s’aplica automàticament el bo Social tèrmic, 
que es tracta d’un ingrés únic i anual que es 
fa directament al compte bancari del titular, 
i que teòricament serveix per ajudar a cobrir 
les despeses de calefacció a l’hivern, siguin 
elèctriques o de gas. És per això que l’ingrés 
es fa a la tardor, habitualment al mes de no-
vembre o desembre.

Els requisits d’accés es poden veure a la 
imatge següent.

Diapositives 40 i 41  
de la presentació1.4.5 El bo Social i les tarifes de 

mercat regulat (amb PVPC)

TIPUS D’UNITAT 
CONVIVENCIAL

Límit de renda*

Consumidor vulnerable
60% de descompte en la factura sobre el límit 

màxim de consum

Límit màxim de 
consum amb 
descompte

868,53
€/mes 1380 

kWh /any

Una persona

1932 
kWh/any

Amb un menor a càrrec

**

2306
kWh/any

Quantia 
mínima 
vigent

Ingrés Mínim Vital

Màxim segons 
estructura
de la unitat 
convivencial

Sense límit 
€/mes

4140 
kWh/any

Families nombroses

Quantia mínima 
vigent +

agregada 
< 500€Tots els membres amb pensió mínima per 

jubilació o incapacitat permanent

1932 
kWh/any

* Límit de renda estimat segons l’IPREM 2022.

** Condicions especials: Algun membre amb discapacitat, víctima de violència de gènere o terrorisme. Situació de dependència grau II o III, 
unitat familiar integrada per un únic progenitor i, com a mínim, un menor.

Amb dos menors a càrrec

Bo Social per a consumidors vulnerables:
Requisits d’accès

Les companyies de referència tenen l’obligació d’oferir i finançar el bo social de l’electricitat. Les comercialitzadores estan obligades, 
a les properes tres factures, a enviar a tots els seus clients de mercat regulat una carta en què expliquin les noves condicions, així  

com a incloure a les seves pàgines web tota la informació per a sol·licitar-lo.

Descompte fins el 
30 de juny de 2022

Dues persones Tres persones

Sense menors a càrrec
1.447,55

€/mes

1.042,23
€/mes **

1.621,25
€/mes

1.215,92
€/mes **

1.794,96
€/mes

1.331,74
€/mes **

1.910,76
€/mes

1.505,45
€/mes **

2.084,47
€/mes

1.621,25
€/mes **

2.200,27
€/mes

1.794,96
€/mes **

2.373,98
€/mes

1.737,06
€/mes

2.026,57
€/mes

Quantia 
mínima 
vigent

Quantia 
mínima 
vigent

Sense límit 
€/mes

Sense límit 
€/mes

Quantia mínima 
vigent +

agregada 
< 500€

Quantia mínima 
vigent +

agregada 
< 500€
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Proposta de dinamització

Casos pràctics de bo social. Que diguin, en els casos següents, si es pot optar o no al bo social i perquè:

Cas 1. Matrimoni amb dos fills menors, un d’ells amb discapacitat, amb uns ingressos mensuals de 
1.450 €

[Resposta: Sí, per unitat familiar amb dos menors perquè la discapacitat augmenta el límit de renda 
i en aquest cas hi poden accedir; si no hi hagués discapacitat, estarien per sobre del límit]

Cas 2. Dues persones majors d’edat que conviuen juntes: la persona titular del contracte té uns 
ingressos de 700 € mensuals i l’altra de 1200 € mensuals

[Resposta: Sí, per persona sola sense menors perquè no són unitat familiar, així que només es tenen 
en compte els ingressos de la persona titular del contracte]

Cas 3. Senyora de 75 anys que viu sola i cobra la pensió de viudetat

[Resposta: No hi pot accedir per pensionista ja que la pensió de viudetat no és un dels criteris d’ac-
cés al bo social, però s’haurien de valor els ingressos i veure si pot accedir per persona sola sense 
menors]

Cas 4. Família nombrosa amb ingressos de 2.500 € mensuals

[Resposta: Sí, les famílies nombroses no tenen límit de renda]

Diapositiva 42
de la presentació1.4.5 El bo Social i les tarifes de 

mercat regulat (amb PVPC)

TIPUS D’UNITAT 
CONVIVENCIAL

Límit de renda*

Consumidor vulnerable sever
70% de descompte en la factura sobre el límit 

màxim de consum

Límit màxim de 
consum amb 
descompte

434,26
€/mes 1380 

kWh /any

Una persona

1932 
kWh/any

Amb un menor a càrrec

**

2306
kWh/any

1.158,04
 €/mes

4140 
kWh/any

Tots els membres amb pensió mínima per 
jubilació o incapacitat permanent

1932 
kWh/any

Consumidor en risc 
d’exclusió social

100% de descompte en la factura 
sobre el límit màxim de consum

Vulnerable sever al qual la SS paga 
com a mínim 50% de les factures 

d’electricitat

Límits del 
consumidor 

vulnerable sever

Límit de renda*

Segons el número de 
membres de la unitat 

convivencial

Límit màxim de consum

Amb dos menors a càrrec

Bo Social per a consumidors vulnerables severs:
Requisits d’accès

Les companyies tenen 
l’obligació d’oferir i 

finançar el bo social. Les 
comercialitzadores estan 

obligades a enviar als clients 
una carta amb les noves 
condicions, i a incloure a 
la web la informació per 

sol·licitar-lo.

Descompte fins al 70% i fins  
el 30 de juny de 2022

Dues persones Tres persones

Sense menors a càrrec
723,77
€/mes

521,11
€/mes **

810,62
€/mes

607,97
€/mes **

897,48
€/mes

665,87
€/mes **

955,38
€/mes

752,72
€/mes **

1.042,23
€/mes

810,62
€/mes **

1.100,13
€/mes

897,48
€/mes **

1.186,99
€/mes

868,53
€/mes

1.013,28
€/mes

1.158,04
 €/mes

1.158,04
 €/mes

579,02
€/mes

579,02
€/mes

579,02
€/mes

Families nombroses

* Límit de renda estimat segons l’IPREM 2022.

** Condicions especials: Algun membre amb discapacitat, víctima de violència de gènere o terrorisme. Situació de dependència grau II o III, 
unitat familiar integrada per un únic progenitor i, com a mínim, un menor.
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Diapositives 43 i 44
de la presentació1.4.5 El bo social i 

les tarifes de mercat 
regulat (amb PVPC)

1.4.6 Com detectem 
les situacions de 
pobresa energètica?

És important assegurar-nos que les persones 
en situació de vulnerabilitat amb qui treballem 
puguin accedir als descomptes dels quals es 
poden beneficiar. En aquest sentit, a Barcelona 
tenim els Punts d’assessorament energètic, on 
es poden adreçar les persones usuàries per 
tal que les acompanyin en la tramitació. Tot 
seguit expliquem com funciona aquest servei.

Finalment, tenim un petit resum dels indica-
dors que poden fer saltar l’alarma i identificar 
situacions que podrien ser de vulnerabilitat o 
pobresa energètica.

Si detectem qualsevol d’aquestes situacions, 
podem fer una derivació als punts d’assesso-
rament energètic.

Bo Social
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Els PAE
1.5

Proposta de dinamització

Pregunteu a les persones partici-
pants si algú ha anat mai a un PAE. 
Si és així, poden explicar la seva ex-
periència i com els va ajudar.

Què son els punts 
d’assessorament 
energètic?

44



1.5.1 Què són els PAE?

Els punts d’assessorament energètic són un 
servei universal que ofereix l’Ajuntament de 
Barcelona a la ciutadania. Qualsevol persona 
hi pot accedir per resoldre els dubtes sobre 
l’energia a la llar, ja sigui sobre estalvi energè-
tic, millora dels usos i del confort, etcètera, o 
dubtes sobre les factures energètiques i d’ai-
gua o com exercir els seus drets energètics.

En un primer contacte el personal del PAE 
avalua la situació i ofereix informació inicial i, 
si és necessari, deriva la persona a una altra 
cita d’assessorament o a fer una visita a la llar.

Diapositiva 46
de la presentació
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Per sol·licitar cita al PAE es poden utilitzar dos 
canals: per telèfon o bé per correu electrònic 
al PAE del districte corresponent. 

1.5.2 On els podem 
trobar?

PER TELÈFON:
Al 930 008 054, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00.

PER CORREU ELECTRÒNIC:
Ciutat vella: paecv@bcn.cat
Eixample: paeeix@bcn.cat
Sants-montjuïc: paestm@bcn.cat
Les corts: paelc@bcn.cat
Sarrià-sant gervasi: paessg@bcn.cat

Gràcia: paegr@bcn.cat
Horta-guinardó: paehg@bcn.cat
Nou barris: paenb@bcn.cat
Sant andreu: paesa@bcn.cat
Sant martí: paesm@bcn.cat

Diapositiva 47
de la presentació
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En el cas que identifiqueu una persona o fa-
mília en situació de pobresa energètica teniu 
dues opcions de derivació, o bé la persona 
usuària s’hi posa en contacte directament a 
través dels canals comentats, o bé envieu un 
correu electrònic explicant el motiu de la de-
rivació perquè el PAE s’hi posi en contacte.

1.5.3 Com accedir 
al PAE?

Diapositiva 48
de la presentació
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Gràcies

Hi col·labora:

48



Sessió 2

Canvi 
climàtic
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De què parlem avui?

2.4 Adaptació i resiliència

2.2 Confort a la llar

2.1 Canvi climàtic

2.5 Hàbits de consum

2.3 Afectacions en la salut
Poseu context sobre el canvi climàtic. 
Què és i què el causa, i com fa 
augmentar les temperatures per 
sobre de la nostra zona de confort.

Expliqueu quines són les condicions 
de confort ideals per a nosaltres.

Com ens afecta el fet de trobar-nos 
en condicions no confortables?

Quines accions en general podem 
fer per combatre el calor, o per 
acumular menys calor a la llar 
i/o estalviar energia?

Proposta de dinamització

Diapositiva 2
de la presentació
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Proposta de dinamització

Obriu un debat sobre el canvi climàtic. 
Saben què és? Quines són les causes 
i les conseqüències?

Quins problemes genera a 
les ciutats com Barcelona?

2.1

Canvi
climàtic

51



2.1.1 Efecte d’hivernacle

Diferents compostos químics de l’atmos-
fera es comporten com si fossin gasos 
amb efecte d’hivernacle.

Deixen que la llum del Sol (visible, ultra-
violada, amb una llargada d’ona curta) 
passo a la superfície de la Terra.

Quan l’ona curta escalfa la superfície, emet 
una ona més llarga (infraroja) i calor.

Els gasos amb l’efecte d’hivernacle ab-
sorbeixen aquesta energia, i deixen que 
menys calor torni cap a l’espai, de manera 
que “atrapen” calor a l’atmosfera baixa.

Diapositiva 4
de la presentació

El canvi climàtic fa referència a la variació de 
la temperatura del planeta, fet que ha passat 
durant tota la història de la Terra de manera 
natural però que avui dia s’ha descontrolat 
per l’activitat humana. La principal causa és 
l’emissió a l’atmosfera de gasos amb efecte 
d’hivernacle. 

El problema apareix quan l’augment de les 
emissions d’aquests gasos fa créixer la capa 

encarregada de regular l’energia calorífica del 
Sol que entra i surt a través de l’atmosfera. 
En desestabilitzar l’atmosfera, fem que més 
radiació es mantingui a la Terra i, a la llarga, 
fem que la temperatura del planeta augmenti.

52
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2.1.2 Impactes globals

Les conseqüències són l’augment de la tem-
peratura de la Terra i una exposició més alta 
a la llum solar que afecten no només les per-
sones, sinó tots els ecosistemes del planeta 
en moltes mesures diferents, tal com veiem 
a la diapositiva.

Diapositiva 5
de la presentació
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Increment de les temperatures i onades 
de calor
Morts per cops de calor, pobresa energètica.

Afectacions en la producció agrícola
Incendis, floracions primerenques, aigua, 
nutrients, temperatura.

Afectacions en la biodiversitat
Migracions, pèrdua i extinció d’espècies.

Altres afectacions en la salut
Mala qualitat de l’aire i l’aigua, malalties, 
salut mental.

Causes importants com el turisme i les 
activitats econòmiques

Temperatura

Aquest gràfic ens mostra com ha variat la 
temperatura a Barcelona des del 1780 fins al 
2020. Observem que la temperatura ha anat 
pujant els darrers anys. Estem de mitjana a 
1,2 ˚C per sobre, i això és alarmant.

Els impactes locals del canvi climàtic són:

2.1.3 Impactes locals

Anomalia de la temperatura mitjana anual a Barcelona (1780-2020)
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de la presentació
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Precipitació

Es preveu que en un futur, l’any 2050, la majoria 
de zones tindran menys precipitacions del que 
és habitual i, amb el temps, quan en tinguin, 
seran més extremes. Això tant pot significar 
etapes dures de sequera com inundacions.

Proposta de dinamització

Pregunteu si estan al cas de fenò-
mens extrems que ja estan passant, 
com per exemple el Glòria.

Recurs addicional

Es pot obtenir més informació a:
https://www.barcelona.cat/barcelona-
pel-clima

2.1.3 Impactes locals Diapositiva 8
de la presentació
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Sabem quin és el nostre 
impacte?

Aquí teniu una eina interessant per despertar 
sensibilitats, que ens permet fer un càlcul 
ràpid de la nostra petjada ecològica a través 
d’un formulari de preguntes senzilles sobre 
els nostres hàbits.

Mostra l’eina de càlcul de la petjada ecològica.

https://www.footprintcalculator.org/home/es

2.1.3 Impactes locals Diapositiva 9
de la presentació
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Vistos els problemes que pot 
causar el canvi climàtic, a 
continuació expliquem quines 
són les condicions en què 
podem considerar que estem 
confortables, i com podem 
mirar de mantenir-les.

2.2

Confort a
la llar

57



Diapositiva 11
de la presentació2.2.1 El confort depèn 

de tres paràmetres

Temperatura
En general en ºC

Humitat
Percentatge, de 0 a 100%

Corrents d’aire
Ens dona més sensació de fred

Les situacions de confort es determinen 
segons tres paràmetres:
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Diapositiva 12
de la presentació2.2.2 Tres formes de 

transmissió de calor
Tant quan volem escalfar la llar, com quan l’am-
bient ens dona una sensació de més calor o més 
frescor, és degut als diferents fluxos de calor. 
Aquest, pot ser transmès de diferents maneres:

La convecció, per exemple, és la que té 
el nostre cos amb l’aire. Som una font de 
calor constant que anem alliberant calor 
a l’ambient (som poc eficients tèrmica-
ment). És també la manera com escalfen 
els radiadors, que els anomenem així però 
podríem dir-ne convectors, si fóssim pu-
ristes.

La radiació és la que ens proporciona el 
sol, per exemple, en l’espectre ultraviolat 
i en forma d’ones electromagnètiques. És 
també el mètode que fan servir els microo-
nes per escalfar les molècules d’aigua.

La conducció té lloc quan la  calor es trans-
met a través dels materials. Per exemple, 
si poso una mà en una paret, hi haurà un 
tros de la paret que quedarà una mica més 
escalfada que la resta, perquè li hauré trans-
mès la calor. Disposar d’un millor aïllament 
fa que la conducció entre l’exterior i l’in-
terior de l’habitatge disminueixi.

Convecció Radiació Conducció

59

C40
Guia de facilitació 2022
–
Sessió 2



Diapositiva 13
de la presentació2.2.3 Efecte de 

la paret freda
Expliqueu al grup com l’aïllament crea aquest 
efecte tant a l’hivern com a l’estiu (il·lustrat a 
l’hivern, que s’entén més fàcilment). Encara que 
no canviï la temperatura interior de l’habitatge, 
la sensació és de més fred quan ens trobem a 
prop d’una paret freda, ja que per convecció 
tendeix a endur-se més escalfor corporal.
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2.2.4 Infiltracions 
d’aire
Les infiltracions d’aire creen sensació de fred, 
encara que no facin canviar substancialment la 
temperatura de la llar. Els llocs més comuns per 
on hi ha infiltracions a les llars són les obertures 
a l’exterior, com les portes i finestres, tot i que 
també es pot produir en punts no tan evidents, 
com podem veure a la foto de la dreta, feta amb 
una càmera termogràfica, que ens mostra les 
zones fredes amb tons de color lila. 

Diapositiva 14
de la presentació
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2.2.5 Humitat 
relativa
La humitat també determina la sensació de con-
fort. Com més humitat més sensació de fred 
o de calor tenim i, per sobre del 70%, és nociu 
per a les persones i contribueix al deteriora-
ment de l’habitatge a causa de condensacions, 
floridures i bacteris que poden fer aparèixer 
o agreujar problemes respiratoris. Tampoc és 
bo estar en un ambient massa sec, de manera 
que ens hauríem de trobar sempre per sobre 
del 30% per evitar que se’ns ressequi la pell o 
les mucoses, etcètera.

Diapositiva 15
de la presentació

Proposta de dinamització

Preguntar si saben com evitar la 
humitat.

[Resposta: ventilació. S’explica a 
la diapositiva següent]
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2.2.6 Millorar la 
qualitat de l’aire
Per evitar l’excés d’humitat és molt important 
ventilar. La ventilació permet, a més, renovar 
l’aire i desfer-se de contaminants que afecten 
negativament les persones que hi viuen, no 
només pel que fa al confort sinó que també 
quant a la salut.

És especialment important tenir-ho en compte 
quan fem processos que generen molt vapor 
d’aigua, com pot ser una dutxa o bullir pasta, 
per exemple de manera que és bo obrir uns 
minuts per expulsar l’excés d’aigua que es pot 
quedar en l’aire.

Humitat

Monòxid de carboni

Contaminants, COV

Diapositiva 16
de la presentació
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2.2.7 Crear una 
circulació d’aire
Com podem veure, la ventilació és un factor 
clau per mantenir les condicions de confort. 
Per ventilar correctament s’ha de crear corrent 
d’aire, el que s’anomena ventilació creuada, per 
tal que l’aire nou entri per un lloc mentre des-
plaça l’aire vell de l’interior cap a fora. S’ha de 
vigilar molt a l’hivern i fer-ho a les hores centrals 
del dia que són més caloroses per evitar que 
l’habitatge es refredi.  A l’hivern n’hi ha prou 
de ventilar 10 minuts. A l’estiu és recomanable 
fer-ho durant la nit, quan les temperatures són 
més baixes.

Diapositiva 17
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2.2.8 Característiques 
de l’habitatge
Les característiques de l’habitatge condicionen 
les condicions de confort de l’interior. Aquí s’in-
diquen algunes situacions que poden fer que les 
condicions de confort de l’habitatge tendeixin 
a ser dolentes.
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Tot seguit s’explica quines 
afectacions té en la salut tro-
bar-nos de manera continua-
da en condicions no conforta-
bles (les que hem vist abans).

2.3

Afectacions 
en la salut

66



2.3.2 Temperatures
altes

Expliqueu al grup les afectacions de les tem-
peratures excessivament baixes que es poden 
veure a la diapositiva. Recomaneu sempre in-
tentar per sobre de 18 ˚C, però a partir d’aquí 
com cadascú estigui còmode. No cal estar a 23 
o 24 ˚C a l’hivern a casa, ja que suposarà una 
despesa de calefacció molt gran (millor estar 
a 20 ˚C o 21 ˚C amb un jersei).

Estar exposat a temperatures elevades també té 
una afectació en la salut. S’explica a la diapositiva.

24 ˚C     

Rang de temperatures 
saludables

18 ˚C     Possibles problemes respiratoris 
(persones de salut vulnerables)

Increment del risc de malalties 
respiratòries

Increment del risc de malalties 
cardiovasculars (comencen 
problemes circulatoris)

Risc d’hipotèrmia

16 ˚C     

12 ˚C     

5 ˚C     

2.3.1 Temperatures Diapositives 20 i 21
de la presentació
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2.3.3 Com ens afecta 
estar a temperatures 
molt altes?

Expliqueu al grup les afectacions d’estar expo-
sats a temperatures altes amb més detall, tal 
com es mostra a la diapositiva.

És important remarcar que si mentre treballem 
algú pateix un cop de calor cal: Davant d’un 
episodi d’insolació cal traslladar la persona afec-
tada a un lloc més fresc (si és possible), donar-li 
aigua o sucs, mullar-la i ventar-la i trucar al 112.

De tota manera, hi ha alguns símptomes que 
ens poden alertar i que cal vigilar per tal que 
la persona en qüestió no arribi al punt de patir 
el cop de calor.

Recursos addicionals

A més, a Barcelona s’ofereix el Servei de Teleassistència, que té com a 
finalitat ajudar les persones grans amb discapacitat o dependència perquè 
puguin continuar vivint al seu domicili, amb seguretat, i també reduir el risc 
d’aïllament. Consisteix en la instal·lació d’un aparell molt senzill a l’habitatge 
de la persona usuària, amb el qual es pot comunicar en cas d’urgència 
simplement prement un botó.

Des del centre d’atenció, uns professionals atenen la consulta i activen, si cal, 
el recurs més adient per a cada situació: localitzar els familiars o persones 
de contacte, desplaçar una unitat mòbil al domicili de la persona usuària o 
activar altres serveis d’urgència. A més d’actuar en casos d’emergència, el 
servei també actua de manera preventiva mantenint un contacte telefònic 
continuat amb la persona usuària.

https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/canal/teleassistencia
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2.3.4 Característiques de 
les persones residents
Les persones més susceptibles de patir efectes 
en la salut a causa de la calor són les que formen 
part de col·lectius de risc: gent gran, nadons, 
persones amb malalties cròniques, persones 
amb addiccions i les que han de treballar mol-
tes hores a l’aire lliure.

Diapositiva 23
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Què podem fer per adaptar-nos 
als problemes que genera el 
canvi climàtic?

A continuació ex-
pliquem quines ac-
cions del dia a dia 
es poden aplicar 
en casos d’episo-
dis de molta calor.

2.4

Adaptació i 
resiliència

70



2.4.1 Contra les 
onades de calor
Els dies calorosos és molt important beure molta 
aigua i evitar begudes alcohòliques (ja que ens 
deshidraten), dur roba lleugera, prendre dutxes 
refrescants, estar a les habitacions més fresques 
(especialment per dormir) i cuidar l’alimentació 
menjant més verdures i fruites, fraccionant els 
àpats al llarg del dia i en quantitats moderades 
i evitant els menjars calents, pesants i copio-
sos. Aquests hàbits ens previndran de patir les 
conseqüències de les temperatures extremes a 
l’estiu. També és important seguir la predicció 
meteorològica per poder-nos adaptar als dies 
de més calor.

Si, tot i així, alguna persona arriba a patir un cop 
de calor, tal com hem dit abans, és molt impor-
tant avisar pesants serveis d’emergències (tru-
cant al 112) i donar-li aigua, mullar-la i si pot ser 
traslladar-la a un lloc més fresc. Els símptomes 
més freqüents del cop de calor són mal de cap, 
esgotament, set intensa, nàusees o vòmits, aug-
ment de la temperatura corporal exagerat, pell 
calenta, vermella i seca (no suada), respiració i 
freqüència cardíaca accelerades i alteracions del 
comportament com confusió o deliri.

HIDRATA’T, BEU 
AIGUA SOVINT

2 litres diaris com a mínim
Eviteu begudes alcohòliques 

(deshidraten)

REFRESCA’T DE 
TANT EN TANT

Banys o dutxes

SEGUEIX LA PREDICCIÓ 
METEOROLÒGICA

I adapta els hàbits de ventilació per 
controlar la temperatura de casa (a l’estiu, 

ventilar a la nit i a l’hivern al migdia)

Diapositiva 25
de la presentació
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2.4.2 Mesures per
fer front a les 
temperatures altes 
Altres mesures útils poden ser no fer un ús in-
tensiu d’aparells electrònics que s’escalfen, cul-
tivar plantes a la llar per refredar l’aire o tenir 
cura amb els medicaments ja que també es fan 
malbé amb la calor.

Repasseu amb les persones participants els di-
buixos i consells de la imatge de la diapositiva.

Diapositiva 26
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2.4.3 Solucions de 
baix cost per a la llar
Repassarem amb les persones participants les 
mesures sobretot per fer l’habitatge més estanc, 
és a dir, que a l’hivern no hi entri fred i a l’estiu 
no hi entri calor no desitjada.

A l’estiu, s’ha de ventilar la casa a primera i a 
darrera hora del dia, o durant la nit.

A continuació mostrem uns exemples amb ma-
terials de baix cost que es poden adquirir a les 
ferreteries per menys de 10 €.

Diapositiva 27
de la presentació
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2.4.4 Millorar l’aïllament 
de casa nostra
Suggerim a les persones i famílies amb què 
treballem que instal·lin rivets a les portes i les 
finestres, ja que això ajudarà a mantenir la casa 
més estanca, evitar infiltracions d’aire i regular 
millor la temperatura interior. El mecanisme és 
molt senzill i, si cal, els podem acompanyar en 
el procés.

Per instal·lar-los, cal netejar molt bé la superfí-
cie on s’han d’enganxar per evitar que es facin 
malbé en poc temps.

Diapositiva 28
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2.4.5 Millorar l’aïllament 
de casa nostra
Per a les portes, igual que l’anterior de les 
finestres, podem instal·lar el sotaportes.

Proposta de dinamització

Es pot portar a la sessió un 
rivet o un sotaportes perquè les 
persones participants vegin com 
és i la simplicitat de la instal·lació.

Diapositiva 29
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2.4.5 Contra les 
onades de calor

2.4.6 Refugis 
climàtics

A Barcelona hi ha a disposició de la ciutadania 
una xarxa d’espais de refugi climàtic, que poden 
ser equipaments públics que disposen de bona 
climatització, parcs i jardins o patis d’escoles.

És una iniciativa que han començat a adoptar 
també altres municipis, i que consisteix a posar 
a disposició de la ciutadania espais amb bona 
climatització, on podem estar-hi confortables 
si no hi ha la possibilitat de climatitzar la llar i 
arribar a unes condicions de confort tèrmic. 

És recomanable suggerir a totes les persones 
amb qui treballem i no puguin mantenir l’habi-
tatge en unes temperatures adequades, però 
que tenen facilitat per sortir de casa, que facin 
ús dels refugis climàtics un mínim de dues hores 
al dia, sobretot en les que la incidència solar és 
més elevada.

Estan oberts des del 15 de juny fins al 15 de se-
tembre i la majoria de la població en té algun 
a menys de 10 minuts de casa. En aquest web  
podem trobar el més proper als habitatges de 
les persones que atenem: 

Diapositives 30 i 31
de la presentació

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-cli-
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Tot seguit, altres mesures 
vinculades amb els elements 
consumidors d’energia que generen 
calor o fred, i petits consells 
d’hàbits que poden ajudar a reduir 
la despesa energètica de la llar i 
millorar-hi el confort.

2.5

Hàbits de 
consum

77

Proposta de dinamització

Per fer aquest apartat més entretingut 
es pot demanar quins hàbits d’estalvi 
i eficiència coneixen abans de cada 
diapositiva.



2.5.1 Recomanacions 
ACS (aigua calenta)

2.5.2 Refrigeració

Pel que fa a la despesa d’aigua calenta sanitària, 
la principal recomanació i que pot generar més 
estalvi a les famílies és regular correctament la 
temperatura de l’aigua calenta. L’ideal és que, 
quan ens dutxem, puguem tenir l’aixeta oberta 
al màxim de calenta i no cremar-nos, per tal 
d’evitar barrejar una aigua excessivament ca-
lenta amb freda. Si ens cremem, podem anar 
a la caldera o el termoelèctric i regular amb un 
potenciòmetre o amb una pantalla la tempera-
tura. Normalment el punt òptim es troba entre 
uns 40 i 45 ˚C. 

En el cas dels termoelèctrics, podem instal·lar 
un endoll programable per tal que no estigui 
engegat les 24 hores del dia. Podem aprofitar 
i programar que s’encengui durant les hores en 
què el preu de l’electricitat és més barat, per 
exemple, i d’aquesta manera desplacem tot el 
consum d’ACS fora de les hores punta.

Pel que fa a la refrigeració, tenim principalment 
dos mètodes principals: la bomba de calor (aire 
condicionat) i els ventiladors. 

Si volem disminuir la temperatura de l’interior, la 
bomba de calor ens permetrà fer-ho i de manera 
eficient. De tota manera, no hem d’oblidar que 
és un electrodomèstic d’alta potència, i per tant 
cal anar en compte de no posar-lo moltes hores.

D’altra banda, els ventiladors no refreden la 
temperatura de l’aire, simplement generen un 
corrent, cosa que pot donar una sensació d’es-
tar a 3 o 4 graus per sota de la temperatura 
real. En aquest sentit, si estem a 29 o 30 ̊ C, els 
ventiladors poden ser una bona opció, però si a 
l’interior estem a 35ºC, inclús amb el ventilador 
seguirem tenint sensació de calor. Per contra, 
els ventiladors tenen una potència molt baixa, 
normalment ronden els 50 W, de manera que si 
es volen fer servir moltes hores no tindrà gaire 
repercussió en la factura (10 hores de ventilador 
poden ser uns 12 cèntims).

Diapositives 33 i 34
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2.5.3 Nevera 2.5.4 Rentadora

Hem de comentar que la part de darrere de la 
nevera és la que genera calor, i cal que tingui 
espai per “respirar”. Com més obrim la nevera, 
més treballarà per evacuar la calor de dins cap 
a fora i gastarà més energia per tornar a refre-
dar-la, per això és vital obrir la nevera ecom 
menys millor. 

Repassem amb el grup el recull de recomana-
cions que surten a la imatge. 

Pel que fa a les rentadores, cal tenir en compte 
que el procés que utilitza més energia és el 
d’escalfar l’aigua. És per això que recoma-
nem els programes amb aigua freda o bé 
programes ECO, en cas que n’hi hagi, ja que 
estan dissenyats per optimitzar l’ús d’energia 
i aigua que utilitzen per rentar, encara que 
siguin programes més llargs. Un programa 
curt farà girar el tambor molt de pressa i 
gastarà molta aigua tota l’estona i, encara 
que duri 40 minuts, pot ser que acabi sortint 
més car.

Diapositives 35 i 36
de la presentació
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2.5.5 Rentavaixelles 2.5.6 Il·luminació 
(LED)

Amb el rentaplats seguirem un esquema simi-
lar al de la rentadora, donarem preferència a 
programes ECO si en tenim, i intentarem que 
estigui sempre ple abans de fer un progra-
ma. Recomanem treure les restes de menjar 
amb una espàtula, però no fer-ho amb aigua, 
d’aquesta manera no aconseguirem estalviar 
aigua. Amb el rentaplats n’hi hauria d’haver 
prou per les restes petites sense necessitat 
d’utilitzar més aigua prèviament.

Hem de comentar que els LED són l’opció més 
eficient però també la que té menys pèrdues 
en forma de calor. A la diapositiva tenim algun 
dels paràmetres que s’han de tenir en compte 
a l’hora d’adquirir un LED. Per a l’ambient do-
mèstic recomanem sempre tons càlids, perquè 
ens permeten crear un ambient més relaxant 
i ajuda el cos a preparar-se per descansar 
abans d’anar a dormir (les llums fredes ens 
mantenen desperts i alerta). Si observem que 
als habitatges on treballem tenen bombetes 
convencionals, els podem recomanar que les 
substitueixin per bombetes LED.

Recurs addicional

https://www.endesa.com/ca/blogs/
blog-d-endesa/llum/canviar-bombe-
tes-per-led

Diapositives 37 i 38
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2.5.7 Forn 2.5.8 Cuina

Respecte al forn, és important de no obrir-lo 
contínuament per comprovar com està el menjar 
(millor que ho mirem a través del vidre), ja que 
perd calor cada cop. Un bon costum és habi-
tuar-nos a tancar el forn sempre 5 o 10 minuts 
abans de retirar el menjar, i així aprofitar la calor 
residual perquè s’acabi de coure sol.

Expliquem com aprofitar calor residual per no 
gastar energia ni generar calor execessiva. Co-
menteu les opcions més eficients, i mètodes per 
escalfar ràpidament (menys pèrdues de calor).

En cas d’electricitat, sempre recomanarem pla-
ques d’inducció, ja que és l’opció més eficient, 
tot i que implica utilitzar estris (paelles i olles) 
adaptats a la inducció (avui dia la majoria ser-
veixen per a tot). 

Avui dia, el gas segueix sent l’opció més econò-
mica perquè el gas com a font d’energia és molt 
més barat que l’electricitat, però té inconvenients 
pel que fa a seguretat, etcètera.

Recurs addicional

https://alimentaciosostenible.barcelo-
na/ca/setmana-ciutadana/programa/
leficiencia-energetica-la-cuina-un-in-
gredient-clau-avancar-cap-una
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2.5.9 Alimentació

Finalment, és important seguir una dieta ade-
quada a les condicions meteorològiques, ja 
que ajudarà molt a adaptar-nos a la calor. Re-
comanem evitar plats que requereixin molta 
cocció durant l’estiu, i adaptar els menús per 
tal de maximitzar productes frescos o freds, 
com amanides i gaspatxo, per exemple.
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Gràcies

Hi col·labora:
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A continuació, es recullen un seguit de recursos 
en línia que poden ser útils i complementaris per 
preparar les sessions de formació i compartir-
los amb les persones participants.

Guia pràctica per a la identificació i la 
gestió de la pobresa energètica

https://www.ecoserveis.net/wp-content/
uploads/2021/10/Maqueta-ASSIST-2021-
VERSIO%CC%81N-PANTALLA.pdf

Punts d’assessorament energètic

https://www.habitatge.barcelona/ca/
serveis-ajuts/drets-energetics/els-punts-
dassessorament-energetic

Xarxa de Refugis Climàtics de l’Ajuntament 
de Barcelona

https://www.barcelona.cat/barcelona-
pel-clima/ca/barcelona-respon/accions-
concretes/xarxa-de-refugis-climatics

El canvi climàtic a Barcelona

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-
clima/ca

https://www.aspb.cat/noticies/temperatura-
mortalitat-web

https://aspb.shinyapps.io/temob/

Altres recursos
Temperatura i mortalitat, nou web interactiu 
de l’ASPB

El nou web desenvolupat per l’ASPB és una eina 
interactiva per estudiar indicadors climàtics, 
indicadors de vulnerabilitat als efectes de la 
calor en la mortalitat, segons sexe, edat i nivell 
d’estudis, i indicadors urbans tant de context 
físic com socioeconòmic que puguin comportar 
un efecte modificador de la vulnerabilitat als 
efectes de la calor en la mortalitat. I, també, és 
un instrument viu que s’anirà actualitzant amb 
noves dades i incorporant nous indicadors 
per estudiar els impactes en la salut de la 
temperatura.

Informe Emergència Habitacional Pobresa 
Energètica Salut Barcelona 2017-2020

https://www.aspb.cat/documents/pobresa-
energetica-salut/



Gràcies

Hi col·labora:
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Sessió 1: 
Pobresa
Energètica

Hi col·labora:



04.

02.

03.

05.

01.De què
parlarem
avui?

2

Què és la Pobresa
Energètica?

El Mercat
d’Electricitat

Els PAE

Introducció a 
l’Energia

Marc Legal

Hi col·labora:



01

3

QUÈ ÉS LA 
POBRESA 
ENERGÈTICA?



Què és la pobresa energètica?

• Situació en què una llar és incapaç de pagar una quantitat d’energia suficient per
satisfer les seves necessitats domèstiques i/o es veu obligada a destinar una part
excessiva dels seus ingressos a pagar la factura energètica (Tirado Herrero et al., 2012)

• Incapacitat (d’una llar) d’arribar a un nivell social i materialment necessari de serveis
domèstics d’energia (Bouzarovski y Petrova, 2015)

4

Hi col·labora:



Indicadors de mesura

5

27,9% de la
població a 
Espanya

Pobresa energètica
amagada:

Percentatge de població per la
qual la despesa energètica

està per sota de la meitat de
la mitjana

No poder mantenir una
temperatura adequada a la 

llar
(tant a l’hivern com a l’estiu)

Percentatge de població amb
despeses

desproporcionades:
Despesa energètica per sobre

del doble de la mitjana

Tenir retards en els
pagaments de les factures

dels subministraments
energètics

Indicadors PE:
https://www.energypoverty.eu/indicators-data

Hi col·labora:

https://www.energypoverty.eu/indicators-data


Causes de la pobresa energètica
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LES PRINCIPALS CAUSES DE LA POBRESA ENERGÈTICA SÓN:

1. PREUS ELEVATS DE L’ENERGIA

2. HABITATGES MAL AÏLLATS I APARELLS POC EFICIENTS

3. BAIXOS INGRESSOS

https://www.youtube.com/watch?v=dkYxMTZO2NY

Hi col·labora:

https://www.youtube.com/watch?v=dkYxMTZO2NY


Augment del preu de l’energia

7

EL PREU DE L’ENERGIA, EN ELS ÚLTIMS 10 ANYS, 
NO HA PARAT DE PUJAR (FINS A UN 60%)
ACTUALMENT SOM EL 2n PAÍS D’EUROPA AMB 
L’ENERGIA MÉS CARA

Font: Energias-renovables.com

Hi col·labora:



Qualitat de l’edificació

8

Cens habitatges Catalunya 2011

ICAEN, 2017, Observatori de l’estat energètic dels edificis a Catalunya

62%10%

13%

12%

3%

Abans de 1980

1981 a 1990
1991 a 2001
2002 a 2011

No hi consta

Per altra banda, vivim en edificis vells que són molt millorables pel que fa a eficiència 
energètica, i això ens obliga a utilitzar més energia per climatitzar les llars. 80% dels edificis 
són de classe E o F o G Hi col·labora:



Qualitat de l’edificació

9

• Més del 80% dels habitatges són antics i 
no compten amb bons aïllaments, de 
manera que son freds a l’hivern i 
calorosos a l’estiu

• Aproximadament la meitat dels 
habitatges de l’estat van ser construïts 
abans del 1979, quan no hi havia 
normatives en aïllament. 

• El 16% dels habitatges tenen humitats i/o 
goteres

• Infiltracions d’aire per les finestres i portes Hi col·labora:



Eficiència dels electrodomèstics

10

La majoria dels electrodomèstics que tenim a casa tenen 
més de 10 anys i gairebé sempre gasten més que el model 
actual.

Tampoc es fa un bon manteniment dels aparells.

o Quan va ser l’últim cop que vas descongelar el 
congelador?

En general, no fem un ús correcte dels electrodomèstics:

o Coneixes algú que no estigui una bona estona mirant 
que vol de la nevera amb la porta oberta?

o Coneixes algú que estigui amb el televisor encès tot el 
dia?

Hi col·labora:



Baix nivell de renda
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Hi col·labora:



Agreujants
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• MANCA D’INFORMACIÓ/DESINFORMACIÓ 
https://www.youtube.com/watch?v=3jHJVlej7Wk&t=1s

• OPACITAT EN EL SISTEMA

• FALTA DE MESURES DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR VULNERABLE

• EQUIPS D’ATENCIÓ SOCIAL DESBORDATS

Hi col·labora:

https://www.youtube.com/watch?v=3jHJVlej7Wk&t=1s


Situació de PE a Barcelona
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• Entre el 2008 i el 2016 es van 
produir més de 75.000 talls
d’aigua només a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

• Com veiem en el gràfic, la 
PE afecta més a les dones 
(13,3 %), i a les persones 
nascudes en països amb
mig-baix nivel de renta

Hi col·labora:



Situació de PE a Barcelona
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La pobresa energètica és més present als
districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuic i 
Nou Barris

L’Oficina Municipal de Dades de Barcelona 
argumenta que en aquests barris les 
rentes són 5 vegades més baixes (de 
mitjana) que en els barris més rics

https://www.ccma.cat/324/de-8-000-a-40-000-euros-les-diferencies-de-
renda-a-barcelona-entre-carrers/noticia/3108164/

Hi col·labora:

https://www.ccma.cat/324/de-8-000-a-40-000-euros-les-diferencies-de-renda-a-barcelona-entre-carrers/noticia/3108164/


Conseqüències de la pobresa energètica
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CONSEQÜÈNCIES EN LES PERSONES
• SENSACIÓ DE FALTA DE RECURSOS (“Heat or eat”)

• EFECTES EN LA SALUT FÍSICA I PSICOLÒGICA

• IMPOSSIBILITAT D’ESTUDIAR I FER ELS DEURES... FRACÀS ESCOLAR

• ACCIDENTS DOMÈSTICS (Conductes energètiques perilloses)

• AMAGAR LA SITUACIÓ DAVANT DE FAMILIARS I AMICS (menor
interacció social)

• ACUMULACIÓ DE DEUTE

CONSEQÜÈNCIES PER AL MEDI AMBIENT
• MÉS EMISSIONS DE CO2 PRODUÏDES A CAUSA D’UN 

CONSUM ENERGÈTIC MÉS ELEVAT DEL QUE HAURIA DE SER 
AMB UNA BONA GESTIÓ

DEGRADACIÓ DELS EDIFICIS
• HUMITAT I GOTERES

• AMBIENT MOLT HUMIT, IDEAL PER A LA PROLIFERACIÓ DE 
FONGS

• INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PRECÀRIA 

• FINESTRES TRENCADES PER ON ENTRA EL FRED I LA CALOR

• ELECTRODOMÈSTICS EN MAL ESTAT I MAL FUNCIONAMENT

• ESPAIS POC IL·LUMINATS

Hi col·labora:



Conseqüències de la pobresa energètica en la salut
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Viure en ambients freds i humits fa que es desenvolupin malalties físiques i mentals.

1. Mortalitat

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) un 30% de les morts prematures a 
l’hivern son a causa de la pobresa energètica � 7100 morts a l’estat espanyol

Per altra banda, les temperatures molt altes també són una causa de mortalitat, 
especialment en dones i gent gran (a Canadà han mort aquest any 230 persones per 
cops de calor)

Bombers de la Generalitat: 60% dels morts en incendis d’habitatge son per pobresa
energètica. Causes:

- Instal·lacions elèctriques defectuoses i/o precàries

- Ús d’estufes de gas i llenya sense condicions adequades
Hi col·labora:



Conseqüències de la pobresa energètica en la salut
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2. Problemes circulatoris

- Baixes Tº - Afectacions sistema circulatori - Malalties cardiovasculars - Mort

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les conseqüències de viure en un 
ambient massa fred són diverses per a la salut:
• Per sota dels 18º, constipats, bronquitis

• Per sota dels 16º, afectacions a les funcions respiratòries

• Per sota dels 12º, afectacions a les funcions circulatòries (trombosis o embòlies)

• Augmenten els casos d’ansietat i depressions cròniques

Diversos estudis relacionen els esdeveniments fatals amb els mesos més freds i d’altres
han obtingut resultats positius significatius entre la millora del confort tèrmic i la millora
de les malalties cardiovasculars Hi col·labora:



Conseqüències de la pobresa energètica en la salut
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3. Problemes respiratoris
• Aire fred

• Afectacions als mecanismes protectors de les vies 
respiratòries

• Habitatges humits i freds

• Proliferació de fongs

• Infeccions respiratòries

Grups més vulnerables: 

- Nadons, infants i adolescents

- Gent gran

- Persones amb malalties cròniques
Hi col·labora:



Conseqüències de la pobresa energètica en la salut
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4. Salut mental

Diversos estudis també relacionen
l’ansietat i la depressió amb la 
pobresa energètica.

La probabilitat de patir mala salut
mental és 4 vegades major en
persones amb pobresa energètica
que en la població general (Delgado 
et al., 2018)

Causes atribuïdes: 

- Risc de pèrdua de l’habitatge

- Risc de tall de subministraments

- Estar ocupant i no tenir accés als
subministraments

Hi col·labora:
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Introducció a 
l’Energia



Definició general d’energia
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«L’energia és la capacitat de generar un moviment, una acció o 
inclús aconseguir la transformació d’alguna cosa».

PODEM VEURE 
COM SOM 

CAPAÇOS DE 
TRANSFORMAR 
UNA ENERGIA 

DISPONIBLE PER 
A LES NOSTRES 
NECESSITATS.



Potència, energia i unitats de mesura
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DEFINICIÓ DE POTÈNCIA: LA POTÈNCIA (QUE POT SER ELÈCTRICA, MECÀNICA, LUMÍNICA, 
ETC.) ÉS LA VELOCITAT QUE NECESSITA UN DISPOSITIU PER A TRANSFORMAR L’ENERGIA. 
RESUMIDAMENT: A MÉS VELOCITAT, MÉS POTÈNCIA.

Hi col·labora:



Potència, energia i unitats de mesura
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La potència s’expressa en watts (W) o kilowatts (kW), però quina diferència hi 
ha entre aquestes dues mesures? 

• 1 kW= 1000 W

Utilitzarem una o altra unitat de mesura segons el què volguem mesurar. Quan
parlem de distàncies curtes utilitzem metres (per exemple entre carrers) i quan
parlem de distàncies llargues parlem amb kilòmetres (per exemple entre 
ciutats).

• 1 km= 1000 m

Hi col·labora:



Potència, energia i unitats de mesura
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Una altra manera de veure la relació entre energia i potència:

ENERGIA (kWh) = POTÈNCIA (kW) x TEMPS (h)
Hi col·labora:



Com estalviar energia (i diners)?
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Energia

Energia (kWh) = Potència (kW) x temps (h)
– Si…

– Per… – Aparells més eficients

– Optimització de l’ús

– SOLUCIÓ TECNOLÒGICA

– HÀBITS

Potència

Temps
Hi col·labora:



La potència contractada
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• És un límit que marca quants aparells es poden tenir funcionant de manera 
simultània

• Com més alta sigui la potència, més capacitat tindrem per fer coincidir 
electrodomèstics, però més es paga (cost fix de les factures)

• El més habitual és trobar-nos amb potències contractades de 3,3 kW fins a 4,6 
kW. 

• Si un/a usuari/a us ensenya una factura i veieu que té una potència superior à
Deriveu-lo al PAE perquè avaluin si es pot baixar

Hi col·labora:
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I els diferents actors que 
participen en la cadena de 
subministrament

27

El Mercat
d’Electricitat



Cadena de subministrament d’electricitat
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Generació Transport Distribució Comercialització

Hi col·labora:



Distribució elèctrica

Font: el·laboració
Pròpia

Hi col·labora:



Mercat elèctric espanyol liberalitzat
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Hi col·labora:



Com es forma el preu
de l’energia?
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DETERMINAT LA OFERTA I LA 
DEMANDA.
Cada dia es subhasta l’energia que es
consumirà durant el dia següent, hora a 
hora.
Hi ha fonts d’energia cares, com el carbó o el gas, perquè
requereixen un combustible que a més no produïm
localment, però podem disposar d’elles sempre (són més
estables).
Les renovables en canvi, tenen un cost més baix, però
depenen de les condicions climàtiques (són més volàtils)
Al preu que surt s’afegeix:
- Costos de Transport i Distribució
- Marge de comercialització
- Impost d’electricitat i IVA

Quan es pot cobrir la major part de la demanda amb fonts 
d’energia barates, el preu total baixa
Quan més enllà de les fonts d’energia barates, necessitem
altres fonts d’energia més cares per cobrir la demanda, 
aleshores el preu puja
El PVPC és un preu regulat que varia hora a hora. Per altra
banda, algunes comercialitzadores poden aplicar-nos un preu
fix durant tot l’any

La tarifa actual contempla 3 rangs de preus diferents
depenent de la franja horària: Punta, Pla I Vall (ho comentem més
endavant)

HTTPS://WWW.OMIE.ES

HTTPS://WWW.ESIOS.REE.ES/ES/PVPC
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Llei 24/2015
Prevenció de talls de 
subministrament

32

Marc Legal



Llei 24/2015 del 29 de juliol del 2015
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MESURES PER EVITAR LA POBRESA ENERGÈTICA 

Garantir l’accés als subministraments d’aigua, gas i electricitat a persones i unitats familiars en risc d’exclusió
residencial

Establir un protocol obligat de comunicació a Serveis Socials i la seva intervenció per evitar el tall per impagament

Establir acords amb les companyies per garantir ajudes a fons perdut o descomptes molt notables

Abans del tall, la companyia ha de sol·licitar informe a Serveis Socials per determinar si hi ha risc d’exclusió residencial. 

L’empresa ha d’informar dels drets que dona aquesta Llei mitjançant les comunicacions per impagaments

Art. 6

Hi col·labora:



Llei 24/2015 del 29 de juliol del 2015
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PERSONES I UNITATS FAMILIARS EN SITUACIÓ DE RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL. INGRESSOS 
INFERIORS A:

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=13844
Al 2020, IRSC = 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

Categoria Nivell d’ingressos 
inferior a

Persones que viuen soles 2 vegades IRSC

Famílies o Unitats de convivència 2,5 vegades IRSC

Persones o unitats de convivència 
amb discapacitat o alt grau de 
dependència

3 vegades IRSC

Art. 6

Hi col·labora:

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=13844


Llei 24/2015
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EL CIRCUIT DE LA LLEI
Els Serveis Socials i els PAE poden acreditar
la situació de vulnerabilitat mitjançant un 
informe i evitar els talls (l’envien directament
a les companyies)

El deute de les factures es manté, i és l’usuari
qui pot negociar amb la comercialitzadora
quan i com pagar-lo (en quotes per 
exemple)



Llei 24/2015

36

IDENTIFICAR INFORME
COMUNICACIÓ COMPANYIA 
PROTECCIÓ
Criteris:
▪ TERÀPIES RESPIRATÒRIES DOMICILIÀRIES: 

OXIGENOTERÀPIA, CPAP (TRACTAMENT DEL 
SON), VENTILACIÓ MECÀNICA DE 12 I 24H, 
MONITORATGE INFANTIL, NEBULITZADORS, ETC.

▪ BOMBES DE PERFUSIÓ QUE REQUEREIXEN 
RECÀRREGA DE BATERIA

▪ DIÀLISI PERITONEAL AUTOMATITZADA

Cal anar al CatSalut a demanar l’informe



Subministraments essencials
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SITUACIONS EN LES QUALS NO ES POT REALITZAR UN TALL EN EL SUBMINISTRAMENT

▪ PERSONES I/O UNITATS FAMILIARS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL (HAN DE DISPOSAR DEL BO SOCIAL AMB LA 
CATEGORIA DE CONSUMIDOR VULNERABLE SEVER I ELS SERVEIS SOCIALS HAN DE PAGAR EL 50% DE LA FACTURA 
ABANS DE DESCOMPTE)

▪ PERSONES I/O UNITATS FAMILIARS QUE DISPOSIN DEL BO SOCIAL AMB ALGUNA DE LES CONDICIONS SEGÜENTS:

▪ Menors de 16 anys a la llar

▪ Alguna persona amb discapacitat superior al 33%

▪ Alguna persona en situació de dependència de grau II o III

Art. 6

Hi col·labora:



El Bo Social i les tarifes de Mercat Regulat (amb PVPC)
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• Comercialitzadores de referència

• Preu regular per l’estat (ajustat a preus de mercat)

• Informació de la factura regulada

• Prohibició de publicitat a la factura

• No serveis addicionals

• Les úniques amb accés al bo social

• Comercialitzadora de mercat lliure

• Preus, factura, serveis, promocions, etc. Lliures
(variables o tarifes planes)

Tarifa Regulada Tarifa de Mercat Lliure

Hi col·labora:



El Bo Social i les tarifes de Mercat Regulat (amb PVPC)
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Comercialitzadores de 
Mercat Regulat Telèfon Web Correu electrònic

Energía XXI 800 760 333 www.energiaxxi.com bonosocial@energiaxxi.com

Curenergia 900 200 708 www.curenergia.es bonosocial@curenergia.es

Comercializadora Regulada 900 100 283 www.comercializadoraregulada.
es

bonosocial@comercializadoraregulad
a.es

Baser COR 900 902 947 www.basercor.es bonosocial@basercor.es

Régsiti 900 101 005 www.viesgoclientes.com bono-social@viesgo.com

Comercializador de Referencia
Energético 900 814 023 www.corenergetico.es bonosocial@chcenergia.es

Teramelcor 800 007 943 www.teramelcor.es bonosocial@teramelcor.es

Energía Ceuta XXI 900 106 004 www.energiaceutaxii.com bonosocial@energiaceutaxxi.com



El Bo Social i les tarifes de Mercat Regulat (amb PVPC)
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Què és el Bo Social?
• Tarifa social amb un descompte del 25% o 40% sobre els termes de potència i energia
• S’hi accedeix en funció de la renda i situació personal de la unitat familiar
• Inclou també el Bo Social Tèrmic, ajuda econòmica d’un sol pagament anual variable
Qui pot accedir?
• Titular de contracte de subministrament
• Estar acollit a PVPC
• Habitatge habitual
• Potència igual o inferior a 10 kW
• Complir certes condicions personals o familiars d’ingressos (següents diapos)

Hi col·labora:
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El Bo Social i les tarifes de Mercat Regulat (amb PVPC)
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Conclusió
• Si ateneu algú que creieu que podria optar al Bo Social i no el té à Deriveu-lo al PAE 

perquè l’ajudin a tramitar-lo
• És un tràmit que no té cap cost, i dura 2 anys
• Si us ensenyen una factura i veieu anomalies, o que és molt cara à Deriveu-lo al PAE 

perquè l’ajudin

Hi col·labora:



Com detectem les situacions de Pobresa Energètica?
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▪ Haver rebut avisos de tall, patit talls o tenir l’electricitat punxada.
▪ No poder pagar les factures dels subministraments energètics.
▪ No poder mantenir l’habitatge en condicions adequades de confort.
▪ Passar fred i/o calor a casa.
▪ La presència d’humitat a la llar.
▪ Estar malalt amb molta freqüència.
▪ Menjar sovint fred, aliments sense cuinar o sense escalfar.
▪ Tenir instal·lacions de butà no regulades.

Si veiem aquestes situacions, podem derivar les persones al PAE

Hi col·labora:
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Punts d’Assessorament
Energètic a Barcelona

45

Els PAE



Què són els PAE?

46

Els Punts d’Assessorament Energètic són un servei GRATUÏT de l’Ajuntament de Barcelona 
que ofereix informació, l’assessorament i la intervenció necessàries perquè les persones puguin
exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments
bàsics. Des del PAE es realitzen assessoraments tarifaris sobre els subministraments bàsics
d’energia i aigua. 

Els PAE donen servei a tots els districtes de Barcelona des de gener de 2017.

Atenen anualment al voltant de 30.000 persones.

Hi col·labora:



On els podem trobar?
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▪ Nou Barris; Av. Escolapi càncer 5

▪ Nou Barris; Casal de Barri Verdum. Carrer de Luz Casanova, 4.

▪ Ciutat Vella; Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella. Plaça de Salvador Seguí, 13.

▪ Eixample; Oficina de l’Habitatge de l’Eixample. Carrer d’Ali Bei, 13-15.

▪ Sant Martí; Oficina de l’Habitatge de Sant Martí. Carrer Pujades, 350 .

▪ Sant Andreu; Oficina de l’Habitatge de Sant Andreu. Carrer de Joan Torras,49.

▪ Gràcia; Oficina Atenció Ciutadana de Gràcia. Plaça Vila de Gràcia, 2.

▪ Horta-Guinardó; Casal d’Entitats Mas Guinardó. Plaça Salvador Riera, 2.

▪ Horta-Guinardó; Espai Llobregós. Carrer del Llobregós, 107.

▪ Les Corts i Sarrià-Sants Gervasi; Oficina de l’Habitatge de les Corts. Carrer del
Remei, 9.

▪ Sants-Montjuic; Oficina de l’Habitatge de Sants. Carrer d’Antoni de Campany,
23.

▪ La Marina; Sala Petita Casanellas. Passeig de la Zona Franca, 185-219.

PER TELÈFON: al 930 008 054, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00.

Per correu electrònic a les següents adreces:

• Ciutat vella: paecv@bcn.cat

• Eixample: paeeix@bcn.cat

• Sants-montjuïc: paestm@bcn.cat

• Les corts: paelc@bcn.cat

• Sarrià-sant gervasi: paessg@bcn.cat

• Gràcia: paegr@bcn.cat

• Horta-guinardó: paehg@bcn.cat

• Nou barris: paenb@bcn.cat

• Sant andreu: paesa@bcn.cat

• Sant martí: paesm@bcn.cat

COM CONTACTAR-HI:



Com accedir al PAE?
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Opció 1: Persona usuària contacta
directament: Explicar a les persones quins 
són els canals d’entrada del PAE per si volen
contactar per si mateixes, via telefònica o a 
través del correu electrònic corresponent al 
districte de residència. 

Opció 2: Persona professional deriva el cas: 
Directament la professional envia un correu 
electrònic a l’adreça del PAE que correspongui per 
districte de residència, informant que hi ha una 
persona que requereix ser atesa i explicant el motiu 
de derivació.

L’equip de PAE contactarà directament amb la persona interessada per valorar la petició i agendar cita
d’assessorament telefònic o presencial. En aquesta trucada s’informarà que cal tenir a mà i/o disposar
de les factures davant el dia acordat per fer l’assessorament.

Hi col·labora:



Gràcies! 

Hi col·labora:
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Sessió 2: Canvi
Climàtic
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01.De què
parlarem
avui?

2

Canvi Climàtic

Afectacions a la 
Salut

Hàbits de Consum

Confort a la Llar

Adaptació I 
Resiliència

Hi col·labora:
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Quins problemes genera a les 
ciutats com Barcelona i al 
món?

3

Canvi Climàtic



Efecte hivernacle

4

▪ Diferents compostos químics de 
l'atmosfera es comporten com a 
gasos amb efecte d'hivernacle

▪ Deixen que la llum del Sol (visible, 
ultraviolada, amb una llargada
d'ona curta) passi a la superfície de 
la Terra

▪ Quan l'ona curta escalfa la 
superfície, emet una ona més llarga
(infraroja) i calor.

▪ Els gasos amb efecte d'hivernacle
absorbeixen aquesta energia, 
deixant que menys calor torni cap a 
l'espai, "atrapant“ calor a 
l'atmosfera baixa.

Hi col·labora:



Impactes globals
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Hi col·labora:



Impactes locals - Temperatura
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Hi col·labora:



Impactes locals
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ONADES DE CALOR Morts per cops de calor, pobresa energètica

AFECTACIONS A LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA Incendis, floracions tempranes, aigua, nutrients, 
temperatura

AFECTACIONS A LA BIODIVERSITAT Migracions, pèrdua i extinció d’espècies

ALTRES AFECTACIONS A LA SALUT Mala qualitat de l’aire i l’aigua, malalties

CAUSES IMPORTANTS PODEN SER EL TURISME I LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Hi col·labora:



Impactes locals - Precipitació
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Hi col·labora:
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Sabem quin és
el nostre impacte?
www.footprintcalculator.org
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Confort a la llar
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El confort depèn de 3 paràmetres

Temperatura
En general en ºC

Humitat
Percentatge, de 0 a 100%

Corrents d’aire
Ens dóna més sensació de fred

Hi col·labora:



3 formes de transmissió de calor

12

Convecció
Entre la pell i l’aire

Radiació
La calor que proporciona el Sol
Electromagnètica / Ultravioleta

Conducció
Es transmet a través dels materials
Exemple: fred / calor que traspassa
per les parets

Hi col·labora:



Efecte de la paret freda
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Hi col·labora:



Infiltracions d’aire
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PASSAR DE 0,1 A 0,3 m/s CREA UNA SENSACIÓ DE REFREDAMENT 

Hi col·labora:



Humitat relativa
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EL CONFORT ESTÀ ENTRE EL 40% I EL 60%

Per sota de 30%: Assecament de mucoses, etc
Per sobre de 70%: Condensacions a les zones fredes, 
floridures i bactèries

Hi col·labora:



Millorar la qualitat de l’aire
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PER QUÈ VENTILAR?
Reduïm la quantitat de CO2 i altres gasos presents a l’aire
Sobretot important després de processos que generen molt vapor (dutxes, bullir
aigua, etc)

Humitat

Monòxid de carboni

Contaminants, COV



Crear una circulació d’aire
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OBRIR LES FINESTRES
Fer-ho a costats diferents, o altures diferents
Compte amb el refredament excessiu de l’habitatge a l’hivern!

Hi col·labora:



Característiques de l’habitatge
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▪ ELS HABITATGES ES PODEN ESCALFAR CONSIDERABLEMENT DURANT ELS DIES 
CALOROSOS. ALGUNES PERSONES SÓN PARTICULARMENT VULNERABLES A LA CALOR I, 
PER A ELLES, UNA CASA CALENTA POT EMPITJORAR LES CONDICIONS DE SALUT 
EXISTENTS O FINS I TOT PROVOCAR LA MORT.

▪ AQUEST LLISTAT ENS AJUDA A IDENTIFICAR SI UN HABITATGE  POT TENIR RISC DE 
ESCALFAMENT I SI LES I ELS RESIDENTS PODEN TENIR UN RISC DE MALESTAR PER 
EXPOSICIÓ A LA CALOR. COM MÉS FACTORS HI HAGI, MÉS PROBABLE SERÀ EL RISC

▪ PISOS A LA PLANTA SUPERIOR

▪ PISOS AMB FINESTRES OBERTES A UN SOL COSTAT

▪ POC OMBREJAT (EXTERN O INTERN)

▪ FINESTRES GRANS SENSE OMBRA ORIENTADES A L'EST, A L'OEST O AL SUD

▪ SITUAT EN UNA ZONA URBANA DENSAMENT URBANITZADA, AMB POC ESPAI VERD A 
PROP

▪ SISTEMA DE CALEFACCIÓ O AIGUA CALENTA MAL AÏLLAT

▪ OBERTURA RESTRINGIDA DE LES FINESTRES (PER EXEMPLE, PANYS DE SEGURETAT 
INSTAL·LATS O NO OBERTS) Hi col·labora:
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Afectacions a la 
salut

Hi col·labora:



Temperatures

Hi col·labora:



Temperatures altes
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• L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica, 
malalties cardiovasculars, respiratòries, cerebrals, o provocar deshidratació i
esgotament.

• Si l'exposició a temperatures molt altes es prolonga, compromet la capacitat del 
cos per regular la seva temperatura interna, fent que la temperatura del cos pugui
elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor.

• Molts cops la mort per calor no sigui atribuïda (excepte en casos de cops de calor), 
però hagi estat detonant en l’agreujament d’alters malalties.

• Els cops de calor poden arribar a tenir conseqüències molt greus, requereixen
atenció mèdica immediata. Els infants, però també la gent gran o les persones que 
pateixen malalties cròniques, estan especialment exposats a patir les 
conseqüències d’una calor excessiva, com ara un cop de calor o deshidratació.

Hi col·labora:



Com ens afecta estar en temperatures molt altes?
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• Esgotament
• Set intensa
• Mal de cap o mareig
• Rampes a les cames
• Febre, nàusees o vòmits
• Pell calenta, vermella i seca (no suada) 
• Respiració i freqüència cardíaca accelerades

Símptomes del cop de calor (a més de les anteriors): 
• Augment de la temperatura corporal superior als 39 graus
• Alteracions de l’estat mental o el comportament com confusió, irritabilitat i deliri

Si trobem algú que està patint un cop de calor o un episodi d'insolació cal
traslladar la persona afectada a un lloc més fresc, donar-li aigua o sucs, posar-li 
draps humits i freds a diverses zones del cos  i ventar-la i trucar al 112 Hi col·labora:



Característiques dels i les residents
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HI HA ALGÚ QUE VISQUI AQUÍ I QUE PUGUI TENIR UN RISC MÉS ELEVAT DE PATIR UNA 
MALA SALUT PER LA CALOR?

• Gent gran (especialment a partir de 75 anys)
• Nens, especialment menors de 4 anys
• Viu sol/a i/o socialment aïllat
• Condició de salut a llarg termini (especialment problemes cardíacs i respiratoris) 
• Pren múltiples medicaments
• Mobilitat reduïda i/o capacitat limitada d’autocura
• Dificultats per adaptar el seu comportament en un clima més càlid (per 

exemple, per problemes de demència o d’adiccions)
• A casa durant la part més calorosa del dia (per exemple, nens petits, gent gran o 

treballadores de la llar)

Hi col·labora:
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Què podem fer per adaptar-
nos als problemes que genera 
el canvi climàtic?

24

Adaptació I 
Resiliència



Contra les Onades de Calor
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HIDRATA’T, BEU AIGUA SOVINT
2 litres diaris com a mínim
Eviteu begudes alcohòliques
(deshidraten)

REFRESCA’T DE TANT EN TANT
Banys o dutxes

SEGUEIX LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA
I adapta els hàbits de ventilació per 
controlar la temperatura de casa (a l’estiu, 
ventilar per la nit i a l’hivern al migdia)

Hi col·labora:



Mesures per fer front a les temperatures altes
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ALTRES CONSELLS:

• Apagar els llums i
aparells elèctrics que no 
s'utilitzen

• Procura estar a les 
habitacions més
fresques (especialment
per dormir)

• Cultivar plantes a 
l'interior i a l'exterior per 
proporcionar ombra i
ajudar a refredar l'aire

• Comprovar com es
poden emmagatzemar
els medicaments segons
les instruccions de 
l’envàs



Solucions de baix cost per la llar
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Millorar l’aïllament de casa nostra
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INSTAL·LAR RIVETS A LES FINESTRES I PORTES

▪ Eviten infiltracions d’aire

▪ Posar-los a les portes i finestres mal aïllades

▪ Es poden adquirir a la ferreteria

Hi col·labora:



Millorar l’aïllament de casa nostra
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INSTAL·LAR SOTA-PORTES

▪ A la porta d’entrada de casa

▪ A les portes que donin a l’exterior (terrassa)

▪ Es poden adquirir a la ferreteria

Hi col·labora:



Contra les Onades de Calor
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UTILITZA ELS EQUIPAMENTS COM A REFUGIS CLIMÀTICS
Els edificis públics disposen de bona climatització, aprofitem-ho!
- Biblioteques
- Centres Cívics
- Escoles
- Instal·lacions esportives
- Mercats

Evita passar molta estona al carrer entre les 12 i les 16h

Projecte de refugis climàtics a les escoles: https://youtu.be/1M-J2tmDH5I
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/escoles-refugi-climatic

Hi col·labora:

https://youtu.be/1M-J2tmDH5I
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/escoles-refugi-climatic


Refugis climàtics
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AQUÍ PODEU TROBAR MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS REFUGIS 
CLIMÀTICS (INCLOU UN MAPA!)
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/barcelona-respon/accions-
concretes/xarxa-de-refugis-climatics

Es recomana per persones que no tinguin unes bones condicions tèrmiques a la seva llar, 
passar 2 hores al dia en un refugi climatic

Al 2021 s’ofereixen 160 espais
El 87,5% de la població en té un a menys de 10 minuts de casa

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/barcelona-respon/accions-concretes/xarxa-de-refugis-climatics
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Hàbits de 
Consum

Hi col·labora:



Recomanacions ACS 
(Aigua Calenta)
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• Reduir el temps de dutxa
(cronòmetre o rellotge de sorra)

• Regular la temperatura del 
termoelèctric o la caldera propera a 
la d’ús (40-45 ºC)

Intentar no barrejar aigua calenta i
freda al dutxar-nos!

• En cas de termoelèctric, podem
instal·lar programador perquè
consumeixi en les hores vall de la 
tarifa

• Si tenim aixetes antigues, podem
instal·lar reductors de cabal



Refrigeració
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BOMBA DE CALOR
• Molt eficient, però utilitzar amb

moderació (més energia que els
ventiladors)

• Potències de 2 kW en amunt
• Utilitzar sobretot amb finestres

tancades
• Instal·lar a les estances on es faci més

vida (menjador, per exemple)

VENTILADORS
• Potència molt baixa (es poden fer servir

molta estona)
• No refreden, creen corrents d’aire

(sensació de 3 o 4 graus menys)
• Poden ser de peu o de sostre



Nevera
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• Ajustar la temperatura de la nevera a 6ºC i
la del congelador a -18ºC

• Revisar que la reixa de darrere estigui
sempre neta

• Mantenir el congelador net i sense gel
• Revisar que les juntes estiguin en bon estat
• Tenir la nevera plena (si convé, posar-hi 

ampolles d’aigua)
• Descongelar aliments a la nevera per fer

aportació de fred
• No posar-hi mai aliments calents!
• Deixar 3 dits de marge entre la nevera i la 

paret de darrere



Rentadora
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Programes ECO
Rentar amb aigua freda
Sempre plena
Estendre a l’exterior sempre que 
sigui possible

Hi col·labora:



Rentavaixelles
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Programes ECO
Evitar assecat
Sempre ple
Prèviament treure restes de menjar 
amb espàtula, no aclarar
Estalvi d’aigua i energia amb un 
bon ús!

Hi col·labora:



Il·luminació (LED)
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Aspectes a tenir en compte:

GENEREN MENYS CALOR!

Potència (Watts)
Lúmens (quantitat de llum)
Relació lumen/Watt (a partir de 90 lm/W 
considerem que és eficient)
º Kelvin (color de la llum)

<3000 és càlid
> 4500 és llum freda
~ 4000 és llum neutre

Vida útil (buscar major de 20.000h)
Etiquetatge energètic



Forn
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COMPTE, ÉS UN GRAN CONSUMIDOR, TÉ MOLTA POTÈNCIA!

Obrir la porta només quan sigui necessari
Aprofitar calor residual (apagar 5-10 min abans)
Intentar reduir-ne l’ús en èpoques caluroses de l’any

Hi col·labora:
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Opció més barata al 
comprar-la
Opció que surt més 
cara en quant a 
energia

Opció que surt més 
barata en quant a 
energia (el gas és 
barat)

Té molt calor residual
Si heu d’escollir, millor 
inducció que vitro

És la opció elèctrica 
més eficient

Hi col·labora:



Alimentació
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§ Beure líquids en abundància, encara que no es tingui
set. La millor beguda és l'aigua, a temperatura ambient, 
no massa fresca. Els sucs de fruita, la llet o sopes fredes
com el gaspatxo ens ajuden a estar ben hidratats.

§ Evita les begudes alcohòliques (l’alcohol deshidrata
perquè facilita l’eliminació d’aigua per l’orina i
augmenta la sudoració); no abusis de begudes
excitants (com el cafè o el te) o amb molt sucre.

§ Menja més verdures i fruites, i fracciona les menjades al 
llarg del dia i en quantitats moderades. Evita els
menjars calents, pesats i copiosos.

§ Si a més, reduïm el consum animal i/o els aliments de 
prodecència llunyana, estarem també reduïnt la nostra 
petjada de carboni!

Hi col·labora:



Gràcies!

Hi col·labora:


