ÀMBIT SOCIAL
SITUACIÓ ACTUAL

10,6%
• El 9% de les llars viuen en pobresa
material severa i un 10,6% pateix
pobresa energètica, segons l’informe
‘La Salut a Barcelona’ (2016) elaborat
per l’Agència de Salut Pública. Cal
seguir garantint el benestar social,
generar ocupació i prestar una atenció
especial a les persones en risc
d’exclusió.

1.026
• Els col·lectius desafavorits i sense
sostre són especialment vulnerables
als impactes del canvi climàtic. En
aquest sentit, a Barcelona i segons
dades del recompte de 2017 organitzat
per la Xarxa d’Atenció a Persones
Sense Llar (XAPSLL), un total de 1.026
persones pernocten a la via pública
i 1.954 en equipaments municipals o
de les diverses entitats socials, pisos
amb suport social o pensions .



54%
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• Dels 6.623 usuaris de Serveis Socials
enquestats, el 54% manifesten tenir
problemes per mantenir la llar a una
temperatura adequada i el 63% són
llars amb menors dependents, segons
l’estudi sobre la pobresa energètica
dut a terme sobre els usuaris de
Serveis Socials.
• Per districtes, Sant Andreu, Nou
Barris i Sants-Montjuic són els que
actualment més pateixen pobresa
energètica, 66,2%, 65,1% i 63,2%
respectivament, els segueixen per
ordre: Horta-Guinardó (55%), Gràcia
(51,7%), Ciutat Vella (47,8%), Sant
Martí (46,6%), Eixample (43,4%), Les
Corts (39,1%) i Sarrià-Sant Gervasi
(35,1%).

Distribució de persones ateses als serveis socials

www.barcelona.cat/ecologiaurbana
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• Segons les dades de l’enquesta es
podria definir com a perfil tipus
de població que pateix pobresa
energètica a Barcelona dones
estrangeres, de 35 a 44 anys que viuen
soles, amb feines esporàdiques i mal
remunerades, estudis primaris, i amb
fills dependents al seu càrrec que
visquin a Nou Barris o Sant Andreu.

• La demanda energètica es pot
veure modificada pel canvi climàtic;
l’augment de les temperatures reduiria
dràsticament el consum d’energia per
calefacció i augmentaria la necessitat
de refrigeració.

Distribució de la pobresa energètica
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MESURES IMPLANTADES
INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

PLANS D’EMERGÈNCIA MUNICIPALS

• Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

• Pla bàsic d’emergències municipals i Protocols del Pla bàsic
per ventades i per onada de calor.

• Compromís de Barcelona pel Clima (CBC).
• Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima.
• Mesura de govern d’Accions urgents de lluita contra la
pobresa: Per una Barcelona més justa i equitativa.
• Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

• PAM per risc d’incendi forestal.
• PAM per risc d’insuficiència drenant (inundacions) i Protocol
per mal estat de la mar.
• PAM per a neu i gel.

• Pla de Barris de Barcelona.

• PAM per fer front a l’exclusió habitacional.

RECURSOS RELACIONATS AMB EDUCACIÓ

CATÀLEG DE SERVEIS I AJUTS

• Barcelona + Sostenible.
• Grup Espai públic, infància i adolescència.
• l’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona.
• Oferta d’equipaments: La Fàbrica del Sol, Centre de la
Platja, Casa de l’Aigua, Ateneus de Fabricació, Can Deu, Bosc
Turull, l’Oficina de Ciència Ciutadana.
• Programes: Com funciona Barcelona?, BioBlitzBCN,
RENOVA, “Carrega’t d’Energia”.

• Servei d’atenció a la pobresa energètica.
• Ajuda pel pagament d’una part de la factura de l’aigua,
Fons de solidaritat d’Agbar.
• Fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social.
• Ajuts pel pagament del lloguer.
• Programa pisos buits.
• Programa d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges.
• Servei d’atenció a les emergències socials.
• Servei d’urgències socials.

RECURSOS PER AFRONTAR LA POBRESA ENERGÈTICA

• Serveis municipals d’atenció social a les persones grans

• Estratègia pobresa energètica zero.

• Servei d’atenció i suport a persones i col·lectius sense llar,
Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar (XAPSLL).

• Punts d’assessorament energètic (PAE).
• Protocol de detecció amb bombers i CAPs.
• Mesura de govern per afrontar la pobresa energètica
i l’emergència habitacional.

ACTUACIONS SUPRAMUNCIPALS EN MATÈRIA
D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

RECURSOS RELACIONATS AMB L’HABITATGE

• Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic
(2013-2020), incorpora mesures lligades a l’àmbit social.

• Xarxa d’oficines de l’habitatge.
• Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016–2025.
• Mesura de govern de rehabilitació urbana: estratègia
2016-2019.
• Mesura de govern per afrontar la pobresa energètica i
l’emergència habitacional.

PLANS MUNICIPALS PER COL·LECTIUS ESPECÍFICS
• Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats
socials de Barcelona 2017-2027.
• Pla de lluita contra el sensellarisme 2016-2020.
• Pla de Immigració (en elaboració). Pla d’interculturalitat
i Pla de Lluita contra la Islamofòbia.
• Pla de salut mental 2016-2022.
• Estratègia d’envelliment a 10 anys (en elaboració).
• Mesura de govern d’accions de promoció adreçades a
persones grans (en elaboració, prevista per octubre 2017)
• Document de prioritats adreçat a la infància per 2017-2021
(en elaboració).
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• Pla d’adaptació al canvi climàtic de l’AMB (2015), no defineix
mesures específicament relacionades amb l’àmbit social,
tot i que diverses mesures relacionades amb la gestió de
l’aigua o l’energia hi poden tenir una relació indirecta.
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ANÀLISI DE COMPETÈNCIES
EL PAPER DE L’AJUNTAMENT

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

ACTORS
IMPLICATS

Serveis d’atenció a les
persones
5

Atenció als
col·lectius
vulnerables

4

Foment de la
participació
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Nivell 1: Cap mena d’influència / Nivell 2: Informat / Nivell 3: Capacitat d’influència /
Nivell 4: Participació en la presa de decisió / Nivell 5: Competència total

CONCLUSIONS
1

2

garantia de serveis bàsics i confort
climàtic a les llars més vulnerables.

Donada la tendència a l’augment de
les temperatures i els canvis en el
règim pluviomètric que pronostiquen
els escenaris climàtics de futur, es
poden produir canvis en els patrons
de consum i la disponibilitat de
recursos d’energia, aigua i aliments.

3

S’apunta a una disminució del confort
a les llars davant altes temperatures,
tant diürnes com nocturnes, alhora
que un augment de la complicació de
la gestió econòmica de les famílies.
Caldrà posar especial atenció en la

4

Els col·lectius més vulnerables als
impactes del canvi climàtic són les
persones sense llar i/o situació de
pobresa, malalts crònics i persones
d’edat avançada. També s’espera un
augment dels moviments migratoris
ocasionats pel canvi climàtic.
Els serveis socials de la ciutat
de Barcelona són extensos, però
existeix marge per pal·liar efectes

L’ANÀLISI

derivats del canvi climàtic. S’apunta
a una necessitat de flexibilitat
en el desplegament de protocols
d’actuació, en funció de variables
climàtiques adverses com la
temperatura i la precipitació.

5

Cal formació sobre els potencials
impactes derivats del canvi climàtic
adreçada als tècnics municipals,
així com a la ciutadania general, i
a diferents col·lectius específics,
especialment els més vulnerables.

NO
El canvi climàtic afecta a l’àmbit social de Barcelona?
Disposem d’una avaluació del seu impacte?
Existeix una sensibilitat de la ciutadania al respecte?
Existeix una planificació municipal sectorial que ho té en compte?
S’han començat a implantar mesures per adaptar-nos?
S’ha establert un control i seguiment dels efectes i les mesures?
S’han identificat noves mesures que caldria implementar?
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