
  

VERD I BIODIVERSITAT / SALUT  I BENESTAR 

DE LA PLUJA D’IDEES A L’ACCIÓ: 
Aportacions a la proposta de projectes del Grup de treball  

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 
  

TÍTOL:        REFORMA PASSIVA I CONSCIÈNCIA ACTIVA 
CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 

Descripció:  
 

 
Programa d’eficiència energètica i salut a través de la reforma 
d’habitatges amb sistemes passius de baix cost i 
recomanacions per a l’adequació d’hàbits. 
 

 

PROPOSTA:           Reforma passiva i sensibilització activa contra la 
pobresa energètica 

Descripció: 

 
Fomentar les reformes de baix cost passives i acompanyar-
les amb instruccions actives per ajudar llars en situació de 
pobresa energètica. 

1. Reforma amb sistemes passius/baix cost 
2. Recomanacions d’hàbits domèstics que afecten el 

consum energètic i la salut. 
3. Vehiculat a través d’un assessor personal. 

 

Resultat / Impacte 
desitjat: 

 
• Millorar gestió de l’edifici i de les mesures passives 
• Augment del confort tèrmic i salubritat 
• Millora de la salut dels usuaris 
 

A qui va adreçat? 
 
Col·lectius vulnerables. En un futur a tota la ciutadania 
 

Actors implicats: 
Fuel Poverty Group, Institut Espanyol de Baubiologie, 
Ajuntament de Barcelona. 
 

Recursos 
necessaris: 

 
- Brigada d’assessors personals (p.ex. potenciar el projecte 

de Fuel Poverty Group o d’altres similars). 
- Aprofitar l’assessor energètic virtual de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
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Accions / Fases 
del projecte: 

 
1. Check list: reformes passives d’afectació de la salut “La 

Guia d’Hàbits d’Energia i Salut”. 
2. Formació d’assessors. 
3. Identificació d’habitatges on actuar  

3.1. Col·lectius vulnerables 
3.2. Ciutadania general 

4. Seguiment. 
 

 

Quina creieu que seria la propera actuació a realitzar per portar el 
projecte endavant? 
 

 
1. Recollir experiències existents. 
2. Guia d’hàbits d’energia i salut. 

 
 
 

Aportacions realitzades al Xarxing pel clima 
 

APORTACIONS DE ZERO HUB: 
Aportacions de caire tècnic: 
Projecte “RELS” sobre pobresa energètica i salut (mala qualitat ambiental interior). 
 
Aportacions de caire qualitatiu: 
Donar èmfasi als problemes de mala qualitat interior que afecta a la salut dels més 
vulnerables. Pobresa energètica i mala qualitat interior van juntes de la mà. 
 
 
 

 


