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1. Introducció 
 

Des de la Diputació de Girona hi ha la voluntat d’oferir un programa de pal·liació i prevenció de 
la pobresa energètica adreçat a les administracions públiques dels municipis i les comarques de 
la província, com ara ajuntaments, consells comarcals, escoles o centres sociosanitaris, entre 
d’altres. Per tal de poder establir el marc de referència per a les accions del programa, s’ha 
elaborat aquesta diagnosi, per tal de poder avaluar: a) la incidència de la pobresa energètica a 
la província de Girona i així identificar quin és el punt de partida en què ens trobem i b) la resposta 
que es dona als casos de pobresa energètica des dels diversos actors implicats en el territori. 
Aquesta informació també permetrà identificar millores i proposar possibles solucions adients. 

La pobresa energètica es refereix a la dificultat o a la incapacitat d’accedir a uns serveis 
energètics bàsics (llum, calefacció, aigua calenta, gas o electricitat per cuinar, entre d’altres) a 
un preu just. Més concretament, entenem que aquesta definició hauria de tenir en compte dos 
factors: 

- La situació personal: ingressos, privació material, estat de salut, etc. 

- Les necessitats energètiques de l’habitatge: ubicació, tipus d’habitatge, aïllament, 
equipaments, superfície, patrons d’ocupació de l’habitatge. 

Així doncs, una família en situació de pobresa energètica seria aquella que pateix un moment 
personal difícil i viu en un habitatge amb unes necessitats energètiques elevades, fets que en 
limiten l’accés a uns serveis d’energia suficients per satisfer unes necessitats bàsiques de 
confort. 

Donat que és un tema transversal amb causes i implicacions en àmbits diversos, la diagnosi 
incorpora la visió i actuacions dels quatre àmbits que s’han considerat més rellevants: atenció 
social, salut, habitatge i consum. 

Gràcies a aquesta diagnosi també s’estudien els projectes, serveis i circuits que hi ha a la 
província de Girona per analitzar-ne la viabilitat, la capacitat de rèplica i també les maneres de 
millorar-los. D’altra banda, es proposen mesures basades en les necessitats identificades a 
través de diversos actors entrevistats i agafant com a mostra casos d’èxit duts a terme en altres 
llocs. 
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2. Context 
 

2.1. Causes 
 

El Vulnerable Consumers’ Group de la Comissió Europea determina que la pobresa energètica 
està determinada per quatre factors. 

Les circumstàncies individuals 

El fet de tenir pocs ingressos, estar a l’atur, ser pensionista o formar part d’una família nombrosa 
o monoparental pot generar dificultats per poder pagar els serveis energètics. L’edat o l’estat de 
salut són també circumstàncies personals que intensifiquen la possibilitat de patir pobresa 
energètica. D’altra banda, una manca d’estudis o d’habilitats informàtiques pot complicar l’accés 
a la informació. Per acabar, no disposar d’una xarxa de suport augmenta les possibilitats de patir 
situacions d’exclusió social i, per tant, augmenta la vulnerabilitat energètica. 

Els aspectes socioeconòmics no són l’única causa de la pobresa energètica. Al gràfic següent, 
elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona,1 observem la relació entre la pobresa 
energètica i la classe social. Tot i que s’hi observa una clara proporcionalitat, veiem que en la 
classe social més alta també hi ha pobresa energètica, fet que dona sentit a parlar de pobresa 
energètica, i no simplement de pobresa general. 

 
 
 
 

 
1 Agència de Salut Pública de Barcelona. La Salut a Barcelona, 2016. 
2 El protocol suggerit per l’Agència Catalana de Consum s’ha suspès, tot i que de moment tant les 
empreses.
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Factors de mercat 

Hi ha diversos factors de mercat que influeixen en la vulnerabilitat dels consumidors d’energia. 
Entre aquests trobem els preus de l’energia o els nivells de competència del mercat energètic. 
A l’Estat espanyol, els preus de l’energia tenen una tendència a l’alça i l’oligopoli i la opacitat 
del mercat energètic agreugen la desprotecció dels col·lectius vulnerables. D’altra banda, les 
males pràctiques de venda, la dificultat de comprensió de les factures o la manca 
d’acompanyament en els serveis d’atenció al client també són factors agreujants de les situacions 
de vulnerabilitat energètica. 

Entorn 

L’estat de l’economia del país i la governança tenen un impacte directe en la pobresa energètica. 
A través de les polítiques estatals, autonòmiques i locals es pot produir un impacte positiu sempre 
que s’hi incorpori la visió de les persones vulnerables. Part de l’entorn també és la zona climàtica; 
és important tenir-la en compte, ja que determina bona part de la demanda energètica de 
l’habitatge. En el cas de Catalunya, el fet de tenir un clima temperat, però amb condicions 
climàtiques molt variades, fa difícil dissenyar edificis que donin resposta a totes les situacions. 
Cal tenir en compte que en aquests casos el paper de l’usuari i la bona gestió de l’energia a la llar 
esdevenen especialment importants. 

Condicions de l’habitatge 

Més de la meitat del parc d’habitatges de Catalunya va ser construït abans que hi hagués cap 
normativa d’aïllament tèrmic. La baixa qualitat de l’edificació i la poca eficiència dels sistemes de 
calefacció fan que les necessitats energètiques de les llars siguin més elevades i, per tant, costi 
més mantenir-hi la temperatura de confort. També és important el règim de tinença de 
l’habitatge, ja que el fet que sigui de lloguer  desincentiva en molts casos invertir en millores de 
rehabilitació. 

 

2.2. Conseqüències 
  

La pobresa energètica també té conseqüències en la salut de les persones, en la degradació dels edificis i 
en el medi ambient. 

Impacte en salut 

Viure en llars fredes i edificis degradats (mal estat, humitat, etc.) té un impacte negatiu en la salut de les 
persones. Entre d’altres, trobar-se exposats al fred en períodes prolongats augmenta el risc de patir 
malalties cardiovasculars, respiratòries i reumàtiques, i també incrementa l’excés de mortalitat hivernal. 
L’acumulació del deute o la manca de confort tèrmic a la llar afecta també la salut mental de les persones, 
i els provoca situacions d’estrès, ansietat o fins i tot depressió. 

 

Degradació dels edificis 
 

La presència d’humitat i infiltracions accelera la degradació de l’habitatge, i dificulta poder-hi mantenir una 
temperatura de confort, de manera que augmenta la demanda energètica de l’habitatge. 

Conseqüències en el medi ambient 

El mal estat dels habitatges i les instal·lacions ineficients augmenten l’ús de l’energia als habitatges, fet que 
té conseqüències directes en l’agreujament del canvi climàtic. 

Pel que fa a la despesa pública, i malgrat que actualment no hi ha estudis específics sobre el tema, 
l’agreujament i la cronificació de malalties cardiovasculars i respiratòries (segona i tercera causes de mort a 
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Catalunya) probablement fa augmentar de forma dràstica els costos del sistema sanitari, com s’ha vist que 
passa en altres països que sí que ho han quantificat. 

 

2.3. Marc legal 
 

A Catalunya, el 25 de juliol de 2015 es va aprovar la Llei de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, la primera llei específica sobre 
aquest tema a l’Estat espanyol. Aquesta llei va ser suspesa en bona part pel Tribunal 
Constitucional de l’Estat, però l’article 6, referent a les mesures per evitar la pobresa energètica, 
segueix en vigor. 

L’article 6 de la Llei 24/2015 diu que les administracions públiques han de garantir el dret d’accés 
als subministraments a les persones en situació de risc d’exclusió residencial. A grans trets, es 
parteix del principi de precaució, que significa que no es pot interrompre cap subministrament 
energètic si els serveis socials corresponents no acrediten que en aquell domicili no viu ningú en 
situació de vulnerabilitat. Per tal d’identificar les persones en situació de vulnerabilitat, les 
companyies han de sol·licitar un informe als serveis socials abans de dur a terme una interrupció 
del subministrament. D’altra banda, s’insta les administracions públiques a fer convenis amb les 
companyies subministradores d’energia i aigua per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut 
o descomptes molt notables a les persones o unitats familiars afectades. 

El 6 d’octubre de 2017 es va aprovar a Espanya el Reial decret 897/2017, pel qual es regula 
la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als 
consumidors domèstics d’energia elèctrica. Aquest reial decret estableix uns nous criteris per 
accedir al bo social elèctric i diferencia tres tipus de consumidors: vulnerables, vulnerables 
severs i en risc d’exclusió social. Lligat a un límit de renda i de consum d’energia elèctrica, el 
bo social garanteix un descompte del 25 % per als primers i d’un 40 % per als segons i els tercers, 
dels termes d’energia i potència de la factura elèctrica. D’altra banda, en el cas dels consumidors 
en risc d’exclusió social es garanteix que no se’ls pot fer una interrupció del subministrament  
elèctric sempre que l’administració pública competent es faci càrrec del 50 % de la factura abans 
del descompte. 

Tot i que la Llei 24/2015 continua endavant amb els subministraments de gas i aigua, és possible 
que entri en conflicte amb el Reial decret 897/2017 pel que fa a les interrupcions del 
subministrament d’energia elèctrica per a les persones que tenen impagaments de les factures. 
En el moment de redactar aquest informe, ambdues lleis són vigents, però s’haurà de fer un 
seguiment de l’evolució de la convivència de les dues per tal de definir o adaptar els procediments 
que han de seguir els òrgans competents. 
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3. Anàlisi de dades 
Atès que no hi ha una definició consensuada de la pobresa energètica, no existeix un indicador clar 
per mesurar-la i, per tant, l’anàlisi s’ha de fer a partir de diferents indicadors que poden ser orientatius 
per determinar quina és la situació en un territori concret. En aquest sentit, és important destacar 
que actualment és molt difícil quantificar la pobresa energètica, i que l’anàlisi del conjunt d’indicadors 
que es presenten a continuació serveix principalment per identificar-ne les tendències, però no per 
mesurar exactament la població en situació de pobresa energètica que hi ha a la demarcació. D’altra 
banda, una gran quantitat de les dades que es tracten a continuació provenen de l’Enquesta de 
condicions de vida de l’INE, que no s’actualitza des del 2011 i, per tant, la situació actual podria 
diferir de la que es presenta a les línies següents. 

Per dur a terme aquesta anàlisi s’han seleccionat diferents indicadors dels tres àmbits en què 
s’identifiquen les principals causes de la pobresa energètica: 

1. Indicadors socioeconòmics: el balanç d’ingressos i despeses de les llars és una de les 
principals causes de la pobresa energètica, així com l’entorn social en el qual viuen 
aquestes famílies. 

2. Indicadors de l’habitatge: les males condicions de l’habitatge i la baixa qualitat de 
l’edificació són algunes altres de les causes de la pobresa energètica de les famílies que 
hi viuen. 

3. Indicadors relacionats amb els subministraments bàsics: l’elevat preu de l’energia i la 
dificultat d’accés als subministraments energètics i d’aigua és la darrera de les tres 
causes principals de la pobresa energètica. 

El risc d’observar situacions de pobresa energètica s’intensifica a mesura que dos àmbits o tots 
tres presenten uns indicadors elevats. 

Per tal de poder interpretar correctament aquests indicadors, primer cal avaluar la diversitat 
territorial a la província de Girona en funció de les comarques, que es representa al gràfic 
següent. Ens mostra com les realitats són diferents en funció del territori. Com a exemple 
aclaridor, es pot comparar la Cerdanya amb el Gironès, que amb una superfície semblant tenen 
una densitat de població molt diferent, sense tenir en compte també la diferència climàtica entre 
un territori i l’altre. 
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Gràfic 1. Distribució de la població vs. la superfície a les comarques de la 
província de Girona 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT (a partir del Padró 
municipal d’habitants i l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 2016). 

 

Aquesta diversitat, juntament amb el clima, ens marca unes condicions diferents entre territoris, 
com poden ser: els tipus de construcció dels habitatges, els sistemes de calefacció de què 
disposen, les facilitats d’accés als serveis d’atenció social, la possibilitat d’usar el transport públic 
o la necessitat de tenir vehicle propi, l’accés a la feina, etc. 

 
3.1. Indicadors socioeconòmics 

 
Pel que fa a la situació de les persones actives, veiem que a les comarques gironines és on hi 
ha menys persones ocupades de tot Catalunya. En aquest grup de persones inactives, hi destaca 
el percentatge més elevat de persones jubilades. Aquestes dues situacions, el fet d’estar 
desocupat o jubilat, són factors de risc quan parlem de vulnerabilitat energètica. 
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Gràfic 2. Relació amb l’activitat de la població de 16 anys i més 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i l’IERMB. Enquesta de 
condicions de vida i hàbits de la població 2011. 

Aquest factor de risc s’intueix també en el següent gràfic, on veiem que hi ha més llars 
que declaren arribar a final de mes amb molta dificultat que en la mitjana catalana. 
Constatem, però, que també n’hi ha més que declaren arribar-hi amb molta facilitat, en 
comparació de la mitjana de Catalunya. En total, les llars que declaren dificultats per 
arribar a final de mes representen un percentatge del 61 % a les comarques 
Gironines, respecte del 57 % del total de les comarques de Catalunya. 
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Gràfic 3. Capacitat de la llar per arribar a final de mes 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i l’IERMB. 
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011. 

 
La taxa AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion) és un indicador definit en l’àmbit 
europeu que complementa el mesurament de la pobresa econòmica amb aspectes 
d’exclusió, combinant factors de renda (pobresa relativa), privació material severa i baixa 
intensitat de treball a les llars. La taxa AROPE de la província de Girona se situa per 
sobre de la taxa total de Catalunya, i la supera en 3 punts i en més de 4 en el cas 
de lloguer imputat. 

Gràfic 4. Risc de pobresa o exclusió 
 

FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i 
l’IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la 
població 2011. 

Una de les conseqüències de la vulnerabilitat energètica és la privació d’aquestes famílies dels 
subministraments energètics (s’infrautilitzen els subministraments bàsics, per sota d’uns estàndards de 
confort, per tal d’evitar factures elevades). Del gràfic 
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següent, en destaquem la incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura 
adient, que representa un 18 % de la població de les comarques gironines, en 
relació amb el 13 % de la mitjana de Catalunya. Des de les entitats que treballen amb 
persones vulnerables hi ha constància que moltes llars en situació de pobresa 
energètica es priven també d’aspectes bàsics com encendre el llum, dutxar-se 
regularment, cuinar de forma elaborada, etc., però actualment només es disposa de la 
dada referent a la temperatura de la llar i, per tant, altres tipus de privacions en els 
serveis energètics són difícils de visibilitzar. 

 
 

Gràfic 5. Privacions materials 
 

FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i l’IERMB. Enquesta de 
condicions de vida i hàbits de la població 2011. 

Segons el Vulnerable Consumer Group de la Comissió Europea, el grau d’estudis 
representa un aspecte que pot agreujar la vulnerabilitat, donada l’elevada complexitat i 
l’ús de tecnicismes dins el mercat energètic (fet que pot dificultar la presa de decisions 
informades). Al gràfic següent, observem que la població de la província de Girona té 
un grau d’estudis superior que el de la resta de Catalunya pel que fa als primaris 
i secundaris, i menys població sense estudis. Tot i així, les persones amb estudis 
superiors representen un percentatge més petit que la mitjana catalana. 
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Gràfic 6. Nivell d’estudis acabats de la població de 16 anys i més 

FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i l’IERMB. Enquesta 
de condicions de vida i hàbits de la població 2011. 

 
 

 
3.2. Indicadors de l’habitatge 

 
Les condicions de l’habitatge són un factor important que cal tenir en compte a l’hora de determinar la 
vulnerabilitat energètica de les persones que hi viuen. El fet que una llar no tingui bons aïllaments i 
tancaments, sistemes eficients de calefacció i aigua calenta o tingui problemes d’humitat, agreuja 
considerablement el risc de patir pobresa energètica. Per aquest motiu s’inclou a continuació una anàlisi 
específica del parc d’habitatges de la província de Girona. 

L’any de construcció dels habitatges ens permet estimar quina tipologia constructiva s’hi ha seguit, així com 
saber quina normativa d’aïllament tèrmic d’edificis era la vigent en el moment de la construcció. 

Així doncs, al gràfic següent observem que excepte a la Cerdanya, totes les comarques 
tenen més d’un 50 % d’habitatges construïts abans del 1980. Per tant, són edificis 
construïts en un marc legal que encara no preveia cap tipus de normativa en 
aïllament. 
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Gràfic 7. Edificis destinats principalment a habitatge per any de construcció 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i del Cens d’edificis de l’INE 2011. 

En general, el grau de conservació dels edificis de les comarques gironines és bo 
i se situa per sobre de la mitjana catalana. L’única excepció és el cas del Ripollès, on 
es declara que la majoria tenen alguna deficiència i també hi ha una quantitat elevada 
(comparada amb la resta de comarques) d’edificis en mal estat. 
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Gràfic 8. Edificis per grau de conservació 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i del Cens d’edificis de l’INE 2011. 
 

Els habitatges familiars es poden classificar en dues categories: principals i no principals, i aquests darrers 
poden ser secundaris o estar buits. Al gràfic següent constatem una altra vegada la diversitat territorial a la 
província de Girona, en aquest cas marcada per les comarques que aglutinen més turisme i, per tant, més 
segones residències. Observem que la quantitat d’habitatges secundaris a les dues comarques 
empordaneses (atractiu turístic per les platges de la Costa Brava) i a la Cerdanya (atractiu turístic d’esports 
de muntanya) és molt superior que a la resta de comarques gironines. 

En general, la mitjana catalana té més habitatges principals que les comarques gironines, i només la supera 
el Gironès, segurament per la influència de grans municipis com Girona i Salt. 

En relació amb els habitatges buits, la majoria de comarques tenen un índex similar 
al de la mitjana catalana, amb l’excepció de la Garrotxa, el Pla de l’Estany i el 
Ripollès, on és considerablement superior. 
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Gràfic 9. Habitatges familiars per tipus 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i del Cens d’edificis de l’INE 2011. 

Destaquen els habitatges de propietat, que se situen per sobre de la mitjana 
catalana i, especialment, el 40 % dels habitatges de propietat totalment pagada. 
Les propietats amb pagaments ajornats, però, representen al voltant d’un 30 % del total 
dels habitatges, i els de lloguer, un 20 %, per sota de la mitjana de Catalunya. El 
fet de ser propietari representa un avantatge pel que fa als subministraments energètics 
perquè no hi ha conflictes pel que fa a la titularitat i, en cas d’invertir en rehabilitació 
energètica, l’ocupant és qui pot valorar les mancances de la llar i gaudir de la millora del 
confort. Tanmateix, la majoria de les unitats familiars ateses pels serveis socials 
municipals o per les entitats socials són casos de propietats no pagades o lloguers. 
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Gràfic 10. Règim de tinença de l’habitatge principal 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i de l’Enquesta de 
condicions de vida i hàbits de la població 2011. 

Els equipaments de l’habitatge principal a la província de Girona són similars als del total de Catalunya. Tot 
i així, veiem que hi ha més habitatges amb calefacció i menys amb aire condicionat a la província, 
segurament a causa de les condicions climatològiques del territori. 

Gràfic 11. Equipaments de l’habitatge principal 
 

FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i l’IERMB. Enquesta de 
condicions de vida i hàbits de la població 2011. 

 
Un dels indicadors que ens ajuden a identificar situacions de pobresa energètica és l’anàlisi de les 
condicions de les llars. El fet que hi hagi humitat, goteres o podridura és un factor que agreuja la salut de 
les persones que hi viuen i que deteriora l’habitatge. 
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Així doncs, és destacable que més d’un 20 % de les llars declarin tenir aquests problemes a l’habitatge, tot 
i que no s’allunya del percentatge registrat en el total de Catalunya. 

Gràfic 12. Problemes de l’habitatge principal 
 

FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i l’IERMB. Enquesta de 
condicions de vida i hàbits de la població, 2011. 

 
3.3. Indicadors relacionats amb els subministraments bàsics 

 
A continuació, es presenta l’evolució del preus de l’energia i l’aigua a Catalunya des del 2006 fins a 
l’actualitat, en comparació amb l’evolució de l’IPC (índex de preus de consum). 

Gràfic 13. Evolució del preu de l’electricitat respecte de l’IPC 
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FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i de l’Enquesta de 
pressupostos familiars, base 2006, de l’INE. 

Com s’observa al gràfic anterior, el preu de l’electricitat no ha parat d’augmentar durant els últims deu anys. 
Aquest increment representa que el 2016 es paga un 66,7 % més per l’energia que al 2006, mentre que 
l’IPC només ha augmentat un 14,7 %. 

Gràfic 14. Evolució del preu del gas respecte de l’IPC 
 
 
 

      

      

      

    
 

  

      

       

  
     

   
 

   

      

 
 
 

 
FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i de l’Enquesta de pressupostos 
familiars, base 2006, de l’INE. 

Pel que fa al gas ciutat, tot i que el preu és més fluctuant (depèn de factors externs com per exemple 
el preu del petroli), la tendència també és a l’alça. Des del 2006, el preu del gas ha augmentat en un 40 % 
respecte del 14,7 % d’augment de l’IPC. 
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Gràfic 15. Evolució del preu de l’aigua respecte de l’IPC 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i de l’Enquesta de 
pressupostos familiars, base 2006, de l’INE. 

A diferència dels preus de l’electricitat i el gas, el preu de l’aigua és molt més estable. Tot i que també té 
una tendència a l’alça, la pujada del preu és molt més lenta i progressiva i augmenta per sota de l’IPC: 
mentre que l’augment del preu de l’aigua és de l’11, 9 %, la pujada de l’IPC és del 14,7 %. 

Gràfic 16. Evolució del preu del butà 
 

FONT. Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i de www.foronuclear.org. 
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En el cas del butà, els preus van a l’alça tot i que amb baixades importants el 2010 i el 2016. L’any 2016 
el preu del butà va disminuir un 28 % respecte de l’any anterior, la qual cosa va afavorir l’ús d’aquesta 
tecnologia en detriment del gas ciutat en llars en situació de vulnerabilitat energètica. 
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4. La gestió de la pobresa energètica a la província de 
Girona 
A través de consultes en línia i d’entrevistes a agents rellevants en la identificació i la gestió de la pobresa 
energètica, s’ha fet una anàlisi de quina és la resposta actual que es dona des de diversos sectors a la 
pobresa energètica a la província de Girona. Això ha permès identificar barreres, oportunitats, percepcions, 
bones pràctiques i potencial de millora. 

Les entrevistes s’han fet a: 

- centres de serveis socials 

- entitats del tercer sector 

- companyies subministradores d’electricitat, gas i aigua 

- Col·legi d’Arquitectes de Girona 

- Departament d’Habitatge de la Diputació de Girona 

- Agència Catalana de Consum 

- Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Girona 

- Bombers de la Generalitat de Catalunya. 

Les consultes en línia s’han fet a: 

- centres de serveis socials 

- oficines locals i comarcals d’habitatge 

- oficines municipals i comarcals d’informació al consumidor 

- centres d’atenció sociosanitaris. 

L’anàlisi de les entrevistes i enquestes ha permès entendre la resposta de diversos serveis públics davant 
casos de pobresa energètica, així com identificar tendències, barreres, oportunitats i percepcions d’aquest 
problema en els quatre àmbits identificats com a clau en la gestió de la pobresa energètica: atenció social, 
habitatge, consum i salut. 

 
4.1. Atenció social 

 
Els serveis socials de la província de Girona depenen, en alguns casos, dels consells comarcals i, en 
d’altres, es fa la gestió directament des de l’ajuntament. Pel que fa a l’atenció social també n’hi ha un teixit 
ric dins del tercer sector, des d’on també s’atenen casos de pobresa energètica, com és el cas d’entitats 
com Càritas o la Creu Roja. 
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Mesures aplicades 

La identificació de casos es fa a través de l’atenció directa als serveis i entitats socials i, des de l’entrada 
en vigor de la Llei 24/2015, també es poden identificar casos de vulnerabilitat nous amb les llistes que envien 
les empreses subministradores als serveis socials. La gestió de casos se centra bàsicament en la concessió 
d’ajuts d’urgència i l’aturada dels talls de subministrament seguint els protocols de la 24/2015. Aquest darrer 
punt només es fa des dels serveis socials, ja que les entitats no hi tenen competència. Alguns centres i 
entitats socials van més enllà i fan tallers o algun tipus de suport o assessorament energètic a l’usuari. En 
aquest sentit, les entitats socials tenen més flexibilitat a l’hora de dur a terme accions preventives. 

Des de les fonts consultades, es manifesta un augment de la demanda de pagament de factures del 2015 
al 2016. L’import i el nombre d’ajuts atorgats varia molt en funció del municipi. La majoria dels serveis socials 
consultats, després d’haver atorgat un ajut econòmic fan un seguiment de l’usuari, però no en tots els 
casos. Alguns demanen a l’usuari que faci alguna acció més, com ara tallers sobre estalvi energètic, o 
els proposen canvis contractuals. D’altres duen a terme auditories energètiques en què s’instal·len materials 
d’eficiència energètica de baix cost a les llars vulnerables, o assessoren pel que fa a petits arranjaments de 
la llar. Alguns també han fet una formació específica als professionals dels serveis socials per tal de millorar 
la identificació i la gestió de casos. No obstant això, aquestes accions en general no s’han emmarcat dins 
cap campanya estructurada de prevenció de la pobresa energètica al municipi. 

 
Perfil de les persones ateses 

Els grups de més vulnerabilitat identificats són la gent gran que viu sola, especialment si no és atesa pels 
serveis socials, i les famílies amb menors. 

A la majoria de llars vulnerables es detecten privacions en el confort, com per 
exemple no encendre la calefacció a l’hivern per evitar pagar factures massa elevades. 

S’identifica clarament que les persones ateses pels serveis socials en matèria de pobresa energètica són 
recurrents; és a dir, són persones que permanentment tenen problemes per fer front als subministraments 
energètics. Totes les respostes obtingudes a l’hora de valorar el mecanisme d’ajuts d’urgència manifesten 
que no és suficient per afrontar la pobresa energètica. Tot això mostra la cronificació del problema i la 
necessitat de dur a terme mesures preventives, especialment en aquests casos reiterats. 

S’identifica que molts dels usuaris que s’atenen podrien tenir el bo social (almenys 
segons els criteris del bo social anterior a l’actual), i no el tenen. 
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Finalment, s’indica que des dels serveis socials és molt difícil valorar les condicions de la llar dels usuaris; 
es poden detectar casos d’ocupacions (amb tot el que implica per als subministraments bàsics), però no les 
situacions d’infrahabitatge. 

 
 

L’impacte de la Llei 24/2015 

L’atenció a la pobresa energètica dins l’àmbit de l’atenció social s’ha centrat de forma important durant l’últim 
any i mig en la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica. El protocol2 suggerit per l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat 
de Catalunya insta les empreses comercialitzadores a enviar llistes d’impagaments als serveis socials de 
cada municipi corresponent abans d’efectuar cap suspensió de subministrament. Els serveis socials són els 
encarregats de valorar si les persones citades són vulnerables energèticament o no segons els paràmetres 
de la llei. En els casos en què aquestes persones són usuàries dels serveis socials, el tràmit és àgil, però 
en els casos en què no ho són, han d’enviar cartes certificades per demanar-los que es presentin al centre 
d’atenció social per valorar-ne el cas. 

Malgrat l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, encara s’han identificat talls de 
subministrament, però menys que abans de la llei, i hi ha més agilitat en la re- 
connexió. 

Alguns dels serveis socials consultats segueixen tramitant ajuts d’urgència malgrat que la 24/2015 permet 
paralitzar els talls, però la majoria s’acullen a la llei. 

En general, des dels serveis socials consultats es percep que la llei aporta més 
protecció al consumidor, així com més sensibilitat des de les companyies 
subministradores per negociar fraccionaments, coordinar-se amb serveis socials, etc. 
No obstant això, es manifesta de forma clara el descontentament per l’augment en la 
càrrega de feina dels serveis socials a causa dels protocols existents. Per exemple, 
les llistes que envien les companyies subministradores no estan unificades i, per tant, 
cada companyia hi posa dades diferents i les envia amb la periodicitat que li convé, fet 
que genera encara més caos en la gestió de la documentació. D’altra banda, cal tenir 
en compte que la llei dona competències per aturar talls als serveis socials i no a les 
entitats socials, fet que ha generat un traspàs d’usuaris des del tercer sector cap 
als serveis socials, i que també contribueix a l’augment de la càrrega de feina dels 
professionals del sector públic. 

Es pren nota de possibles efectes negatius per als usuaris, com per exemple que a alguns els costa 
entendre que segueixen sent responsables de les factures i del deute, o la manca d’apoderament que es 
genera pel fet que el circuit de la llei implica bàsicament als serveis socials i a les empreses 
subministradores, i en un menor grau a l’usuari. Aquest fet s’identifica com una barrera per a la proactivitat 
de les persones 

 

2 El protocol suggerit per l’Agència Catalana de Consum s’ha suspès, tot i que de moment tant les empreses 
subministradores com els serveis socials en continuen fent ús. 
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usuàries. Per acabar, també s’ha mostrat preocupació pel deute acumulat de les famílies acollides a la 
24/2015, que fa gairebé dos anys que no paguen cap factura de subministraments. En alguns casos s’han 
fet convenis amb companyies d’aigua i algunes, fins i tot, tenen fons de solidaritat que han ajudat a no 
engreixar tant els impagaments, però en cap cas s’ha aconseguit fer convenis amb les companyies 
elèctriques o de gas. 

Per millorar aquests aspectes se suggereixen millores en el protocol i els procediments, de manera que 
s’optimitzin els recursos (p. e., estandarditzar procediments entre les diferents companyies), així com fer 
actuacions preventives i de formació amb els usuaris, com ara accions per corresponsabilitzar o 
apoderar els usuaris. Qui ha de ser responsable d’aquestes accions ja no queda tan clar, ja que alguns 
dels professionals consultats qüestionen el paper dels treballadors socials en relació amb la pobresa 
energètica, argumentant que la seva expertesa es basa en la inserció i l’atenció a les persones, no en 
energia. 

 
Principals barreres identificades 

Majoritàriament es manifesta una falta de temps des dels serveis socials per dur a 
terme mesures preventives. També s’indica la manca de recursos econòmics, i la 
complexitat de gestió dels casos, tant pel volum de feina administrativa, com pels 
mateixos circuits amb les empreses subministradores o l’accés a la informació sobre els 
subministraments i l’estat de la llar de les persones afectades. D’altra banda, també es 
menciona la manca d’accés a les persones que no van voluntàriament als serveis 
socials, fet que limita la identificació de casos. 

 
El paper actual en la identificació i la gestió de casos 

Malgrat que es fan col·laboracions amb altres departaments, es constata que tota la responsabilitat recau 
sobre els serveis socials. 

La majoria dels professionals consultats d’altres àrees (salut, habitatge, medi ambient, consum) creuen que 
poden participar d’alguna manera en la identificació o la gestió, però s’adjudica la responsabilitat de liderar 
els projectes als serveis socials, entenent que són l’òrgan que ha de desenvolupar les propostes i que hi 
ha d’invertir la major part dels recursos. És a dir, els altres actors es veuen com a col·laboradors en possibles 
projectes però no com a promotors d’aquests. Per la seva banda, els serveis socials no son tècnics en 
energia i reivindiquen la implicació d’agents més especialitzats per dur a terme les tasques més tècniques, 
que creuen que no els corresponen per manca de formació, i perquè reivindiquen el seu paper com a 
treballadors i educadors socials i no com a agents energètics. Així doncs, hi ha un conflicte en 
l’adjudicació i l’assumpció dels papers en la gestió de la pobresa energètica, fet que s’hauria 
d’optimitzar per tal d’aprofitar els recursos i l’expertesa específica de diversos actors, i alhora millorar 
l’atenció a les persones afectades. 

 
Treball en xarxa 
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S’identifica com un punt fort el treball en xarxa que fan els serveis socials juntament amb entitats del tercer 
sector com ara Càritas o l’Escola d’Energia de la Fundació Gas Natural, i en alguns casos amb universitats 
i empreses subministradores. En l’àmbit públic també es fan col·laboracions amb altres departaments. 
Especialment s’identifiquen col·laboracions amb els departaments de consum, però també amb els de medi 
ambient i habitatge. També s’han identificat actors nous que podrien aportar alguna cosa en la identificació 
i la gestió de casos, com alguns professionals del sector immobiliari (arquitectes, gestors de finques) o 
professionals de l’àmbit de la salut. 

L’existència de coordinació entre els actors que treballen en la mateixa línia facilita la 
gestió del problema al territori, així com la identificació de casos, alhora que s’eviten 
duplicitats en certes tasques. El desenvolupament d’una estratègia integral que 
impliqués i establís el paper específic de cada actor i els circuits de derivació entre 
aquests permetria aprofitar els coneixements i l’expertesa de cadascun alhora que 
s’optimitzarien els recursos destinats a la pobresa energètica al municipi i s’oferiria una 
millor resposta al problema. En aquest sentit, s’identifica que en la coordinació dels 
serveis socials amb altres departaments de la seva pròpia administració hi ha molt 
potencial de millora. La manca d’una estratègia conjunta genera dificultats, com la 
falta d’uniformitat en la recollida de la informació, o el mal aprofitament dels recursos 
humans i materials. 

En darrer lloc, la manca de temps i de coneixements específics dels professionals de l’àmbit social fa que 
es paguin factures sense avaluar-ne els conceptes i sense saber si és correcte el que es paga (p. e., 
consums sobredimensionats o serveis addicionals innecessaris). En pocs centres s’han identificat accions 
perquè els usuaris redueixin la factura. Al tercer sector, en canvi, això sí que passa, gràcies al fet que solen 
tenir més flexibilitat i poden impulsar més fàcilment projectes específics per pal·liar la pobresa energètica. 

 
Millores suggerides per part dels professionals de l’àmbit de l’atenció social 

Els professionals consultats coincideixen a suggerir diverses accions que millorarien la resposta del municipi 
als casos de pobresa energètica. Les que tenen més consens són les següents: 

- Crear un punt informatiu o una oficina d’atenció específica i permanent per 
a la ciutadania, que centralitzi l’acció preventiva, alhora que permeti identificar 
casos de pobresa energètica fora dels que van a serveis socials o entitats. Això 
permetria alliberar els serveis socials de tasques per a les quals no tenen temps 
ni, en molts casos, formació específica, ja que s’hi podrien derivar casos i 
asseguraria així un treball de prevenció que reduís la cronificació observada. 

- Enfortir el treball en xarxa i ampliar la implicació i la coordinació amb els 
departaments rellevants de l’ajuntament mateix. 

- Formar i apoderar la ciutadania i les persones vulnerables en hàbits eficients 
pel que fa a energia i el mercat energètic. 
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- Implicar altres actors en la identificació i la gestió de casos. 

 
4.2. Habitatge 

 
A part de les dades descrites a l’apartat anterior, actualment no hi ha dades més actualitzades de l’estat del 
parc d’habitatges a la província, tot i que s’estudia. El parc d’habitatges socials és principalment de la 
Generalitat de Catalunya, tot i que algun municipi en té de propi, però són casos aïllats. La majoria es van 
construir en els anys vuitanta del segle XX, amb una normativa d’aïllaments molt inicial, tot i que també n’hi 
ha de l’any 2006. N’hi ha que funcionen només amb electricitat, però també n’hi ha que funcionen amb gas 
natural. El fet que no es gestioni des de la Diputació fa difícil analitzar el perfil socioeconòmic dels 
beneficiaris d’aquest parc, així com identificar col·lectius especialment vulnerables. Existeixen borses de 
lloguer social en municipis de més de 20.000 habitants i als consells comarcals, tret d’alguna excepció. 

Les oficines locals d’habitatge consultades afirmen que els problemes més habituals 
identificats a través del servei són: 

- Principalment, presència d’humitat, mal aïllament de l’envolupant i baixa 
qualitat dels tancaments. 

- Equipaments de climatització poc eficients, en segon lloc. 

- Manca de sistemes de climatització i manca de llum natural en menor mesura 
però també destacables. 

En tots els casos que s’han identificat des dels diversos serveis d’atenció, es relacionen 
les males condicions dels habitatges amb els problemes d’accés als 
subministraments energètics; és a dir, les persones en situació de pobresa energètica 
viuen en llars que no arriben als mínims de confort o de salubritat. 

Finalment, la situació geogràfica o el fet de ser zona turística d’alguns dels territoris de la província 
s’indiquen com a elements de vulnerabilitat afegida. 

Tot i aquesta manca de dades actualitzades sobre el parc d’habitatges de la província de Girona, si 
s’observen els indicadors de l’IDESCAT tot fa pensar que pot estar majoritàriament envellit i, per tant, seria 
necessari rehabilitar-lo per poder gaudir d’unes bones condicions de confort a l’habitatge. 

 
Rehabilitació del parc d’habitatges 

Actualment, les ajudes per rehabilitació d’habitatges a la província de Girona, les oferta la Generalitat de 
Catalunya, no hi ha ajudes pròpies d’administracions de la província per a aquest concepte. Aquestes ajudes 
són poc accessibles a la població per la complexitat de la documentació requerida. Representen molt 
d’esforç tècnic, comunitari i econòmic. 
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D’altra banda, el Col·legi d’Arquitectes de Girona afirma que el sector de la construcció està molt parat, tant 
pel que fa a nova construcció com a rehabilitació. 

Les barreres identificades per a la rehabilitació són les següents: 

- Manca de recursos econòmics de la població més afectada. 

- Tipologia d’habitatges de difícil rehabilitació per les seves característiques 
constructives. 

- Inseguretat jurídica i barreres a les instal·lacions de renovables. 

- Exigència de nivells de confort molt elevats que encareixen el preu, com, per 
exemple, tenir places de pàrquing dins de casa que ocupen un espai habitable, 
quan es pot fer una construcció molt més senzilla aïllada de la llar i les zones 
calefactades. 

- Falta de recursos per fer més assessorament i acompanyament a les persones 
que tenen interès a fer una rehabilitació energètica. 

- Es percep que la demanda d’ajuts del Pla de rehabilitació de la Generalitat ha 
baixat a causa de la complexitat dels tràmits necessaris, així com la inversió 
inicial necessària per part dels beneficiaris. 

- Falta d’informació ciutadana sobre les opcions disponibles. 

- Falta d’incentius per als propietaris, en el cas del parc de lloguer. 
 

El paper actual en la identificació i la gestió de casos 

L’atenció a la ciutadania en matèria d’habitatge es realitza a través de les oficines locals i comarcals 
d’habitatge. Aquestes estan repartides a la província a través dels consells comarcals i els municipis més 
grans. 

Atès que es relacionen els problemes a l’habitatge amb la dificultat d’accedir als 
subministraments energètics, són espais on es reben consultes sobre energia. Des de 
les oficines locals i comarcals d’habitatge es percep un augment d’aquestes 
consultes, que s’atribueix a l’encariment del preu de l’energia i a l’augment de 
l’endeutament de les famílies. El tipus de consultes que es reben en aquest àmbit 
sovint tenen a veure amb la incapacitat de pagar les factures de subministraments 
i, per tant, són casos que podrien estar en situació de pobresa energètica i que 
potser no són usuaris dels serveis socials. Tot i així, no totes les oficines fan 
assessorament en aquest tema. Pel que fa als subministraments bàsics, el que genera 
més consultes és l’electricitat, seguit del gas natural. L’aigua i el butà també són 
temes que els arriben, però en menor mesura. 

S’observa que no es fan campanyes de forma sistemàtica sobre temes relacionats 
amb els subministraments bàsics o la rehabilitació energètica, tot i 
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que en alguns casos sí que se n’han fet xerrades, tant per a la ciutadania, com per a professionals, per 
millorar l’assessorament a usuaris. 

S’identifica com a barrera principal per poder anar més enllà en la gestió de casos de pobresa energètica 
el fet que ells no poden donar resposta als deutes de les famílies. 

 
Treball en xarxa 

En general, ja hi ha una coordinació amb els serveis socials corresponents per derivar-los els casos de 
vulnerabilitat energètica quan es detecten o, allà on n’hi ha, es deriven a programes específics d’atenció a 
la pobresa energètica. En menor mesura es fan derivacions a entitats socials, i no s’han detectat circuits 
amb les oficines municipals o comarcals d’Informació al consumidor. Es col·labora amb els departaments 
de medi ambient i consum, però no s’ha detectat que sigui en el marc de l’atenció a la pobresa energètica. 

No s’han identificat casos de col·laboració amb empreses subministradores, malgrat que els professionals 
consultats les identifiquen com un actor que s’hauria d’involucrar més en la identificació i la gestió de la 
pobresa energètica. És important destacar que els professionals consultats també s’identifiquen (com a 
tècnics d’habitatge) com a actors rellevants en la resposta municipal/comarcal contra la pobresa energètica. 

 

 
Millores suggerides per part dels professionals de l’àmbit de l’habitatge 

Els professionals consultats coincideixen a suggerir diverses accions que millorarien la resposta dels 
municipis als casos de pobresa energètica. Les que tenen més consens són les següents: 

- Millorar la coordinació entre diferents àrees dels ajuntaments i consells 
comarcals, així com compartir més la informació i les dades. 

- Treballar hàbits de consum energètic amb persones vulnerables. 

- Fer convenis per reduir els preus de les cèdules d’habitabilitat. 

- Promoure la construcció de qualitat entre els sectors implicats. 

- Millorar la detecció de casos per anticipar-se a situacions d’urgència. 

- Proporcionar informació més detallada sobre les opcions existents i 
destinar més recursos a la rehabilitació d’habitatges. 

- Orientar els ajuts existents a la millora energètica. 

 
4.3. Consum 
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Els departaments de Consum de les administracions públiques són un servei als consumidors i coincideixen 
en el fet que el principal dret del consumidor d’energia és estar informat. 

 
Treball en xarxa 

En general, no hi ha un treball transversal amb altres departaments per a l’atenció de 
casos de pobresa energètica, però si es detecten casos de vulnerabilitat energètica des 
de les oficines d’informació al consumidor, es deriven als serveis socials. Des de 
consum també es dona suport als professionals dels serveis socials quan tenen 
dubtes sobre els subministraments. S’identifiquen els serveis socials com un agent 
adequat per donar consells a persones vulnerables, ja que detecten que la ciutadania 
desconfia de les empreses subministradores, i en canvi els treballadors socials 
es perceben com a persones de confiança per part dels consumidors vulnerables. 

També col·laboren amb altres departaments de l’ajuntament o el consell comarcal 
corresponents, especialment amb habitatge. Existeix també una col·laboració freqüent 
amb les associacions de consumidors. En general, no s’observen col·laboracions 
freqüents amb empreses subministradores. 

Des de l’Agència Catalana de Consum s’indica que, arran de la Llei 24/2015, s’han fet 
convenis amb 20 empreses subministradores d’aigua, i algunes tenen fons de 
solidaritat. No s’ha fet, però, cap conveni amb empreses de subministrament 
d’electricitat ni de gas. 

 
La Llei 24/2015 

La Llei 24/2015 té implicacions també en l’àmbit del consum, especialment per a les companyies 
subministradores. S’hi estableix que les companyies subministradores han de garantir els subministraments 
als usuaris vulnerables i a tots aquells que no es pugui acreditar que no ho són. En aquest sentit, les 
empreses elaboren unes llistes d’impagaments que envien als serveis socials perquè els acreditin com a 
consumidors vulnerables, si escau. Des de les empreses subministradores es troben dificultats de gestió 
amb la titularitat dels contractes (que no sempre coincideix amb les persones que hi viuen) i amb la manca 
d’unificació de les dades que reben des dels serveis socials. També han detectat clients amb factures 
sobredimensionades, de manera que creuen que en alguns casos encara hi ha potencial d’actuació fent 
accions de reducció i d’estalvi energètic. 

Segons les empreses entrevistades, des de l’aplicació de la llei esmentada els impagaments i els retards 
en els pagaments a les companyies subministradores han augmentat considerablement, en bona part 
perquè hi ha persones no acreditades com a vulnerables que no tenen identificades. Algunes companyies 
d’aigua han establert convenis amb els serveis socials i fins i tot n’hi ha que tenen fons de solidaritat. En el 
cas de les companyies elèctriques i de gas no s’han establert convenis. 
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Com a crítiques generalitzades destaquen que no es tingui en compte el consum pel que fa als paràmetres 
de la llei, la manca d’un protocol específic d’actuació i els elevats nivells de renda per accedir-hi. 

D’altra banda, des d’algunes oficines d’informació al consumidor s’han detectat casos d’incompliment de la 
llei, que molts cops s’han resolt amb sancions. 

 
RD 897/2017 – Bo social 

En el moment de la redacció d’aquest informe s’acabava d’aprovar el Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre, 
pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als 
consumidors domèstics d’energia elèctrica. Aquest nou bo social té un període de transitorietat de sis 
mesos, per la qual cosa no se n’han pogut avaluar els resultats d’aplicació. 

 
 
 
 
 

El paper actual en la identificació i gestió de casos 

L’atenció a la ciutadania en matèria de consum es du a terme a través de les oficines locals i comarcals 
d’informació al consumidor. Estan repartides a la província a través dels consells comarcals i els municipis 
més grans. 

Des de les oficines municipals i comarcals d’informació al consumidor es reben 
consultes sobre subministraments bàsics i s’ofereix informació per tal que el consumidor 
pugui decidir lliurement quina opció li convé més. També es fa mediació amb les 
companyies subministradores, i algunes ofereixen consell d’estalvi. El tipus de 
consultes rebudes tenen a veure amb canvis de comercialitzadores, incoherències 
en la facturació o lectures errònies; canvis de comptadors que s’han fet els últims 
anys; avaries, fraus, i també sobre no poder pagar els rebuts. 

Amb diferència, la majoria de consultes que els arriben són sobre l’electricitat i, en 
menor grau, sobre el gas natural. Tant pel que fa a l’electricitat com al gas natural, 
s’observa que la majoria de consumidors que arriben estan al mercat lliure. També 
es rebien consultes fins fa poc sobre males pràctiques comercials. A partir de l’agost de 
2017 aquesta pràctica està prohibida per la nova Llei de comerç, serveis i fires (Llei 
18/2017, d’1 d’agost), amb la qual cosa han disminuït les reclamacions d’aquest tipus. 

Des de les oficines d’informació al consumidor es fan regularment campanyes 
informatives sobre subministraments, com xerrades o formacions en centres cívics 
i socials i associacions de veïns. 

Des de les empreses subministradores es detecten molts casos en què la titularitat 
dels subministraments no es correspon amb la persona que hi viu,  fet que 
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dificulta les gestions i la identificació de casos. S’han detectat pràctiques per facilitar aquest fet en 
subministradores de la zona, com que es permeti que el titular segueixi sent el propietari però el facturador 
sigui el llogater. Així també s’estalvien fer el BRIE en casos d’instal·lacions de més de 20 anys. Des de les 
subministradores també s’observa que l’entrada dels comptadors digitals permet fer la reconnexió en remot, 
i que, per tant, s’agilita. 

S’observa que des de les oficines d’informació al consumidor es detecten casos de 
persones que podrien acollir-se al bo social i que no s’hi han acollit, tot i que no 
s’ha identificat una tendència clara dins del col·lectiu atès. 

També s’han identificat pràctiques comercials abusives, principalment enganys o poca claredat en la 
informació sobre descomptes o sobre canvis de comercialitzadora, o canvis al mercat lliure, i fins i tot 
falsificació de contractes o firmes falses per part de comercials. 

Des de les OMIC/OCIC es pot fer mediació amb les companyies i oferir suport en 
tramitacions, però és lent i per tant no poden donar resposta a situacions 
d’urgència, fet pel qual es deriven els casos que s’identifiquen als serveis socials. 

 
 
 

Millores suggerides per part dels professionals de l’àmbit del consum 

Els professionals consultats coincideixen a suggerir diverses accions que millorarien la resposta del municipi 
als casos de pobresa energètica. Les que tenen més consens són les següents: 

- Millorar el tema de les titularitats en relació amb els subministraments bàsics, 
per tal de poder agilitar gestions i acollir-se (els que puguin) a la Llei 24/2015, 
així com millorar la identificació dels casos. 

- Coordinar-se més amb altres agents del territori. 

- Crear subdepartaments dins dels serveis socials o organismes específics que 
gestionin els casos de pobresa energètica, com els punts d’atenció energètica 
de Barcelona. La casuística és molt diversa i això ajudaria a agilitar la feina 
dels serveis socials. 

- Formar més els consumidors en eficiència energètica, que aquesta formació 
s’incorpori també en els criteris de compra d’electrodomèstics o fins i tot quan 
llogues o et compres un pis. 

 
4.4. Salut 

 
Actualment ja es disposa de molta literatura sobre com el fred, la humitat i la insalubritat a la llar afecten 
la salut de les persones. És per aquest motiu que s’ha 
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cregut convenient consultar els professionals del sistema sanitari sobre el seu paper en la identificació i la 
gestió de la pobresa energètica. 

La majoria dels centres d’atenció primària (CAP) consultats creuen que els pacients 
que pateixen malalties respiratòries i cardiovasculars podrien millorar de 
condicions de salut si visquessin en llars de més qualitat (més confort tèrmic, menys 
humitat i goteres, més llum natural, etc.) 

 
Grups de vulnerabilitat 

Els professionals sanitaris identifiquen com a grups més vulnerables de patir malalties relacionades amb la 
pobresa energètica: 

- la gent gran (especialment si viu sola i/o té pocs recursos) 

- els nadons i infants 

- els malalts crònics 

- els nouvinguts 

- la gent que viu sola 

- les persones amb pocs recursos 

- les persones sense llar. 
 

Treball en xarxa 

Des dels CAP, si detecten persones en situacions greus, en la majoria de casos les deriven als serveis 
socials del municipi. Es fa treball en xarxa amb altres departaments de l’ajuntament o el consell comarcal, 
especialment amb els serveis socials, però també amb habitatge. 

Com a actors importants en la detecció i la gestió de casos de pobresa energètica 
s’identifiquen també els mateixos professionals sanitaris dels CAP i d’urgències, 
així com altres actors que no s’esmenten des d’altres àmbits: centres d’atenció a la 
salut mental, centres educatius o associacions de veïns. 

 
El paper actual en la identificació i la gestió de casos 

En molts casos, quan els professionals sanitaris atenen pacients amb malalties relacionades amb la pobresa 
energètica, els donen consells per millorar el confort a la llar, sobre com combatre el fred o la calor a la 
llar, o eviten donar cites a primera hora del matí a les persones incloses dins grups vulnerables per evitar 
que surtin amb el fred. Quant a divulgació, però, de moment no s’han fet campanyes específiques per 
pal·liar les situacions de vulnerabilitat energètica ni d’altres que relacionin el confort a la llar amb la salut 
de les persones que hi viuen. 
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En la majoria dels centres consultats ja es fa una identificació de persones en situació 
de pobresa energètica i es deriven als serveis socials. Als centres que no es fa, els 
professionals consultats creuen que seria interessant integrar-ho. 

Es detecta en general que hi ha poc coneixement sobre la legislació vigent que 
permet aturar els talls de subministrament. 

Malgrat que des d’algun sector inicialment es creia que es manifestaria una manca d’interès per part dels 
professionals sanitaris en relació amb la pobresa energètica, després d’haver analitzat les respostes de la 
consulta destaca l’interès que presenten els professionals sanitaris per col·laborar en la pal·liació de la 
pobresa energètica des dels seus llocs de treball. 

 
Millores suggerides per part dels professionals de l’àmbit de la salut 

Des dels centres sanitaris es considera que la qualitat de vida de les persones en situació de pobresa 
energètica es podria millorar amb accions com: 

- Millorar l’habitabilitat de les llars vulnerables. 

- Coordinar-se més amb altres agents i coordinar ajuts. 

- Donar més ajuts a les persones que en necessiten per tal de poder accedir 
a uns mínims de confort. 

- Fer actuacions d’informació a la ciutadania. 

Finalment, se suggereix que, en cas que s’iniciï un projecte relacionat amb la pobresa energètica que 
impliqui els professionals sanitaris, es comenci fent una prova pilot en un territori concret, tenint en compte 
les condicions climàtiques i la xarxa d’agents d’atenció social. 

 
4.5. Resum dels papers en la identificació i la gestió de casos 

 
 
 

EL PAPER ACTUAL EN LA IDENTIFICACIÓ I LA GESTIÓ DE CASOS 

ATENCIÓ SOCIAL HABITATGE 

La responsabilitat de liderar projectes en 
relació amb la pobresa energètica recau 
sobre els serveis socials i les entitats. 
Actualment són els principals 
identificadors i gestors de casos. No 
obstant això, atès que no són especialistes 
en energia, molts professionals 
reivindiquen la implicació d’altres actors 
en la identificació i la 
gestió de la pobresa energètica. 

La relació dels problemes a l’habitatge amb 
la dificultat d’accés als subministraments 
energètics fa que les oficines d’habitatge 
siguin espais on es reben consultes sobre 
energia. Malgrat que són espais on 
s’identifiquen casos de pobresa 
energètica, en general no s’hi fa 
assessorament específic que incorpori la 
perspectiva de les persones vulnerables. 
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CONSUM SALUT 

Les oficines d’informació al consumidor 
reben consultes relacionades amb els 
subministraments energètics i ofereixen 
informació del mercat energètic i les tarifes 
existents. Tot i així, són obertes a tota la 
ciutadania i no fan una gestió específica 
de casos de pobresa energètica, més 
enllà de derivar-los als 
serveis socials. 

 
En molts casos, els professionals sanitaris 
donen consells per millorar el confort a la 
llar quan atenen pacients amb malalties 
relacionades amb la pobresa energètica. 
No es fan campanyes específiques en 
aquest sentit, però sí que participen en la 
identificació dels casos. 
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5. Bones pràctiques identificades 

 

A continuació, es presenten algunes de les bones pràctiques identificades al territori, que poden servir 
com a exemple o inspiració a l’hora d’engegar nous projectes i serveis a la província. 

 

Identificació de persones en situació de pobresa energètica a través del cos de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya 

El cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya ha iniciat una prova pilot de detecció 
de la pobresa energètica centralitzada en quatre grans parcs, un dels quals és el de la 
ciutat de Girona. Quan es du a terme un servei d’entrada a un habitatge, s’identifica si 
les persones que hi viuen poden estar patint una situació de pobresa energètica. Això 
es fa mitjançant comprovacions de l’estat dels subministraments energètics i d’aigua, 
la instal·lació elèctrica, les instal·lacions de butà, etc. També es detecten els casos de 
frau, que es deriven als Mossos d’Esquadra. Un cop al parc, s’entra la descripció del 
cas a una aplicació interna des de la qual es fa arribar al Departament de Benestar 
Social de la Generalitat. La intenció és que aquests casos arribin als serveis socials del 
municipi corresponent per poder-los atendre. 

Durant els quatre mesos de la prova pilot s’ha detectat que en la majoria de les llars 
que sol·liciten aquest servei hi ha pobresa energètica i, en totes, situacions 
d’infrahabitatge. Els col·lectius més atesos són gent gran que viu sola i per sota dels 
llindars de confort i famílies monoparentals en situacions insalubres. Tot i així, la 
casuística és molt gran i diversa. 

Destaquen les persones que no van als serveis socials del seu municipi per vergonya 
de manifestar la situació en què estan i, per tant, ho viuen d’amagat. 

La valoració de la prova pilot és bona, tot i que encara hi falta més coordinació amb el 
Departament de Benestar Social perquè realment els casos arribin als serveis socials 
corresponents. Està previst que el projecte s’estengui a la resta de parcs de Bombers 
de Catalunya durant els propers mesos. 

Aquesta prova pilot ha demostrat que hi ha molts casos «invisibles», i que per tant cal 
trobar noves vies d’identificació; en aquest cas, utilitzant protocols específics per 
aprofitar els serveis que tenen accés a les llars. 

 
 

Projecte de pal·liació de la pobresa energètica al Gironès 

El Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt, juntament amb el Consell Comarcal 
del Gironès, du a terme un projecte de pobresa energètica adreçat a usuaris dels 
serveis socials de la comarca. El projecte consta d’auditories energètiques a les llars 
de persones vulnerables derivades pels professionals de serveis socials. 

Les auditories consten d’assessorament en la facturació, instal·lació d’equips de baix 
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Projecte Pobresa Energètica de Càritas 

L’entitat del tercer sector Càritas ha posat en marxa el Programa Pobresa Energètica 
al Gironès, en coordinació amb els serveis socials i amb quatre objectius principals: 

• Oferir assessorament, acompanyament i eines a les famílies per resoldre 
situacions de pobresa energètica. 

• Educar i formar a les famílies en l’ús de l’energia a fi d’evitar situacions 
extremes o cròniques de pobresa energètica. 

• Implicar la comunitat mitjançant la incorporació de persones voluntàries al 
projecte. 

• Potenciar coordinacions internes i externes i el treball en xarxa amb diferents 
agents i entitats. 

Les llars han estat derivades des del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt. Són 
llars que han sol·licitat ajuda a Càritas per altres temes i llars captades des del Projecte 
d’Acollida de Càritas. 

A la comarca del Pla de l’Estany s’ha engegat un projecte semblant que ha arribat una 
mica més enllà, ja que a través d’aquest també es fan petits arranjaments a les llars. 
Entre d’altres, s’han fet tractaments per a la humitat, arranjaments de finestres o 

cost d’estalvi energètic i educació en hàbits energèticament eficients. Després d’haver fet l’auditoria, el 
tècnic del projecte també s’encarrega de les gestions tarifàries per adequar-les a les necessitats reals de 
la família. 

El projecte compta amb la col·laboració de Càritas, entitat del tercer sector molt activa al territori que ha 
donat suport en el seguiment de les auditories realitzades amb un grup de voluntaris de l’entitat amb 
experiència professional en el sector energètic i de la construcció. 

A part de l’atenció directa a persones usuàries vulnerables, també es fan tallers d’interpretació de factures 
dels subministraments i d’estalvi energètic i d’aigua a la ciutadania en general dels municipis de la comarca 
que en demanin. Per acabar, es fan formacions per als professionals dels serveis socials i se’ls dona 
assessorament energètic sempre que en necessitin. 

La valoració del projecte és molt positiva, ja que redueix la feina dels professionals dels serveis socials 
alhora que s’aconsegueix augmentar el confort a les llars de les persones visitades i reduir-ne la factura 
energètica. El fet de reduir el cost de la factura reverteix directament a l’administració pública, que, en 
molts casos, és la que paga les factures dels usuaris dels serveis socials. El projecte és reproduïble a altres 
territoris. El cost és relativament baix i té un retorn directe, atès que redueix el nombre d’ajuts d’urgència 
sol·licitats als serveis socials. 
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Pla d’ocupació d’apoderament energètic a Figueres 

Durant els primers sis mesos del 2017 s’ha dut a terme al municipi de Figueres un Pla 
d’ocupació d’apoderament energètic centrat en dos eixos principals: 

• Donar suport a les famílies en situació de pobresa energètica. 

• La inserció laboral en el sector energètic de persones amb dificultats per trobar 
feina. 

S’han contractat tres lampistes i dues administratives que han rebut una formació de 
60 hores per esdevenir agents energètics domèstics. En el transcurs del projecte els 
lampistes han fet unes 130 auditories energètiques en llars vulnerables derivades des 
dels serveis socials. Les auditories han constat d’assessorament en la facturació, 
instal·lació d’equips de baix cost d’estalvi energètic i educació en hàbits energèticament 
eficients. 

Un cop acabada l’auditoria, les administratives han introduït les dades recollides en una 
base de dades i han gestionat tots els canvis contractuals necessaris per adequar-los 
a les necessitats de les famílies que s’han visitat. 

La valoració del projecte és molt positiva, l’Ajuntament de Figueres ja està treballant 
per fer-ne una segona edició amb vista al 2018. És reproduïble en altres territoris, i està 
subjecte a la subvenció dels plans d’ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

Fundació Gas Natural i Oficina d’Atenció a la Vulnerabilitat 

Des de l’Oficina d’Atenció a la Vulnerabilitat s’ofereixen els serveis següents: 

• Assessorament proactiu telefònic a totes les persones que estan en situació 
de vulnerabilitat segons l’informe dels serveis socials 

• Telèfon d’atenció específic per a consumidors vulnerables 

• Facilitats de fraccionament per a consumidors vulnerables 

• Formacions en pobresa energètica i tallers de sensibilització a tota la plantilla 

D’altra banda, existeix la Fundació Gas Natural Fenosa, que té una dotació 
econòmica per establir col·laboracions amb entitats del tercer sector. A la província de 
Girona treballen amb alguns centres de serveis socials fent tallers per a usuaris 

persianes i canvis de vidres, renovació d’endolls i aixetes, etc. 

La valoració dels projectes és molt bona, sobretot pel que fa al del Pla de l’Estany, que té un impacte molt 
positiu perquè soluciona les deficiències observades a les llars. A l’hora de reproduir-lo, s’ha de tenir en 
compte que es necessita una inversió econòmica més elevada per tal de poder fer els arranjaments a les 
llars. 
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  vulnerables i formacions als professionals a través de l’Escola d’Energia.  

 
 
 

Formació als professionals dels serveis socials 

La majoria dels professionals dels serveis socials de la província han rebut algun tipus 
de formació en energia i pobresa energètica. En general, les formacions són sobre 
estalvi energètic, interpretació de les factures dels subministraments energètics, i sobre 
el marc legal i els circuits d’atenció relacionats amb la pobresa energètica. 

En tots els casos es valoren de manera positiva, ja que ajuden a identificar les persones 
vulnerables i a gestionar els casos més eficientment. 

 
 

Projecte Connecta’t 

El projecte Connecta’t ha estat impulsat per l’Ajuntament de Figueres en col·laboració 
amb Endesa Distribución, per reconnectar famílies en situació de frau. L’objectiu 
principal és aconseguir regularitzar la contractació dels subministraments energètics 
d’un barri concret del municipi on s’han detectat molts casos de connexions irregulars. 
El projecte està en una fase inicial i encara no se’n pot fer una valoració, però ha creat 
molt d’interès entre les famílies que estan en aquesta situació i tenen la voluntat de 
regularitzar-la. 
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6. Punts forts i reptes de futur 

 

ATENCIÓ SOCIAL 

PUNTS FORTS IDENTIFICATS 

- Existència de diversos mecanismes per pal·liar situacions de pobresa 
energètica: 

- La Llei 24/2015 ofereix més protecció al consumidor vulnerable. 

- Ajuts d’urgència per pagar factures dels subministraments energètics. 

- Treball en xarxa dels serveis socials amb entitats del tercer sector i, en alguns 
casos, amb empreses subministradores o altres departaments de 
l’administració. 

- Molts dels professionals han rebut una formació específica. 

  REPTES DE FUTUR 

- Evitar la cronificació dels usuaris en situació de pobresa energètica. 

- Fer un seguiment dels usuaris atesos i que se’ls puguin aplicar mesures 
preventives, com ara tallers o auditories energètiques. 

- Millorar la detecció dels consumidors vulnerables. 

- Optimitzar el protocol de la Llei 24/2015 o externalitzar-ne el servei per 
disminuir la càrrega de feina que suposa als serveis socials. 

- Treballar l’apoderament dels usuaris per corresponsabilitzar-los del pagament 
de les factures. 

- Enfortir el treball en xarxa amb altres agents rellevants per aprofitar-ne 
l’expertesa. 

HABITATGE 

PUNTS FORTS IDENTIFICATS 

- Identificació de casos que no arriben als serveis socials des de les oficines 
locals i comarcals d’habitatge. 

- Coordinació entre habitatge i els serveis socials per a la derivació de casos. 

- Els professionals d’habitatge s’identifiquen com a actors rellevants en la 
resposta contra la pobresa energètica. 

- Ampli coneixement sobre alternatives i ajuts per a les llars. 

- Accés a col·lectius potencialment vulnerables que no van als serveis socials. 



46 

 

 

 
 
 

REPTES DE FUTUR 

- Implicar/definir més clarament el paper dels tècnics de les oficines locals 
d’habitatge en la lluita contra la pobresa energètica. 

 
 

CONSUM 

PUNTS FORTS IDENTIFICATS 

- Les OMIC/OCIC fan assessorament als professionals dels serveis socials pel 
que fa a dubtes sobre els subministraments energètics i d’aigua. 

- Hi ha col·laboració entre les OMIC/OCIC i altres departaments dels 
ajuntaments o consells comarcals i amb associacions de consumidors. 

- L’ACC té convenis amb 20 empreses subministradores d’aigua, algunes de les 
quals amb fons de solidaritat per pagar factures. 

- Es fan campanyes informatives sobre subministraments, com ara xerrades o 
formacions en centres cívics i associacions de veïns. 

- Ampli coneixement sobre el mercat energètic. 

- Accés a col·lectius potencialment vulnerables que no van als serveis socials. 

  REPTES DE FUTUR 

- Implicar/definir més clarament el paper dels tècnics de les OMIC/OCIC en la 
lluita contra la pobresa energètica. 

 
 
 

SALUT 

PUNTS FORTS IDENTIFICATS 

- Existeix coordinació entre els CAP  i  els serveis socials per derivar-hi les 
persones vulnerables. 

- Els professionals sanitaris s’identifiquen com a actors rellevants en la resposta 
contra la pobresa energètica. 

- En molts casos, quan s’atenen pacients amb malalties relacionades amb la 
pobresa energètica se’ls donen consells per millorar el confort a la llar. 

- Ampli coneixement sobre el tractament de malalties relacionades amb la 
pobresa energètica. 

- Accés a col·lectius potencialment vulnerables que no van als serveis socials. 

  REPTES DE FUTUR 

- Implicar/definir més clarament el paper dels tècnics dels CAP en la lluita contra 
la pobresa energètica. 
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7. Propostes d’actuació 

 

Després d’analitzar els resultats de les entrevistes i les consultes, a més del context, s’han identificat 
algunes línies d’acció que podria ser interessant desenvolupar al territori. Per definir aquestes propostes 
s’ha tingut en compte principalment l’opinió i les necessitats dels professionals consultats, així com les 
oportunitats identificades gràcies a la xarxa d’agents del territori. Així doncs, a continuació es detallen 
algunes accions que considerem que podrien reforçar la resposta dels serveis públics davant dels casos de 
pobresa energètica a la província de Girona. 

 
10.1. Pla estratègic consensuat amb diversos actors 

 
Durant el procés de diagnosi s’ha identificat que tots els actors consultats sentien que tenien alguna cosa 
per aportar, fos en la identificació o en la gestió de la pobresa energètica. Molts d’aquests ja hi participen 
d’alguna manera, però s’ha observat que no hi ha una estratègia conjunta que permeti optimitzar els circuits 
i aprofitar els coneixements i l’accés a col·lectius potencialment vulnerables. Existeix una falta de definició 
dels papers en relació amb l’acció contra la pobresa energètica, i hi ha visions diferents sobre l’assumpció 
de les tasques i responsabilitats. És per això que creiem que seria útil elaborar una estratègia conjunta amb 
tots els actors implicats, sigui en l’àmbit municipal, comarcal o provincial, però que permeti arribar a un 
consens explícit sobre les prioritats, els papers de cada actor i les accions possibles amb els recursos i les 
capacitats existents. 

Els serveis socials i les entitats socials disposen dels mecanismes més desenvolupats de pal·liació de la 
pobresa energètica, majoritàriament amb mesures correctives o d’urgència, com el pagament de factures i 
la gestió de la Llei 24/2015. Amb l’expertesa de la resta d’actors, cadascun en el seu camp de treball, es 
podrien desenvolupar mesures preventives més fàcilment i amb més qualitat i es podria obtenir una visió 
més transversal del problema. 

A més a més, la implicació de nous actors permetria millorar la detecció de col·lectius potencialment 
vulnerables que no van als serveis socials, o proposar mesures pal·liatives des d’altres punts de vista que 
no siguin els de l’atenció social. 

 
10.2. Servei específic d’assessorament i gestió energètica 

 
És destacable que un nombre important dels entrevistats i enquestats, d’àmbits ben diferents, hagin 
proposat com a millora el fet d’externalitzar les tasques relacionades amb la pobresa energètica fora dels 
serveis socials, o com un subdepartament específic. 

Els casos de pobresa energètica porten una càrrega administrativa considerable per als serveis socials. 
Alhora, no són especialistes en energia i òbviament apareixen 
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limitacions quant a l’anàlisi tècnica de factures o serveis contractats, o les mesures que cal aconsellar. 
És per això que ja observem en altres territoris com s’implanten oficines o punts d’atenció específics, que 
treballen de manera coordinada amb els serveis socials, però que els complementen en aquelles tasques 
en què no són experts o que no tenen capacitat d’assumir. 

Així doncs, aquests espais poden plantejar-se com a espais per resoldre dubtes sobre el mercat energètic 
i les condicions de confort a l’habitatge de la ciutadania en general, i també com a espais de gestió dels 
casos de les persones en situació de vulnerabilitat energètica, i d’aquesta manera donarien suport als 
serveis socials municipals o comarcals. 

Tenint en compte la diversitat geogràfica i demogràfica que hi ha al territori, es poden plantejar dos models 
que donin resposta a municipis petits i a municipis grans. Als municipis de més de 20.000 habitants es 
poden plantejar oficines fixes, mentre que als municipis més petits es poden plantejar oficines itinerants que 
depenguin d’algun ens supramunicipal, consell comarcal, etc. Aquest caràcter fix o itinerant també pot tenir 
en compte el volum de casos atesos des dels serveis socials. 

En la seva implementació, es poden aprofitar espais d’atenció a la ciutadania ja coneguts, com les oficines 
d’informació al consumidor o les oficines d’habitatge, per tal de poder captar la majoria de casos possibles 
alhora que s’aprofiten serveis ja existents. 

Els professionals d’aquests serveis han de tenir coneixements i habilitats en els camps de l’atenció social, 
l’energia i l’habitatge, per tal que puguin donar suport i acompanyament en la gestió dels contractes 
energètics i d’aigua, però també en solucions de rehabilitació i millora de les condicions de l’habitatge, i donin 
prioritat als usuaris vulnerables o derivats dels serveis socials i de les entitats socials. 

 
10.3. Sensibilització i formació a la ciutadania en general 

 
Durant la recollida d’informació, un altre suggeriment recurrent dels professionals consultats ha estat millorar 
l’apoderament ciutadà en temes d’energia. 

La sensibilització i la formació de la ciutadania és el primer pas per arribar al reconeixement del problema i 
fer-hi participar tota la societat. D’altra banda, el fet de normalitzar aquesta situació permet que les persones 
vulnerables estigmatitzin menys la seva situació i els sigui més fàcil demanar ajuda. 

En aquest sentit, es poden impulsar iniciatives que impliquin el teixit associatiu municipal/regional ja creat, 
per oferir formacions i tallers de temes diferents, des del mercat energètic, les tarifes socials i les opcions 
de contractació fins a la rehabilitació dels habitatges com a prevenció dels problemes de salut associats a 
la pobresa energètica. 
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D’altra banda, es poden endegar campanyes informatives dels mateixos temes impulsades per diferents 
organismes per tal que arribin a diversos públics objectiu; per exemple, campanyes estacionals als centres 
de salut amb consells per protegir-se del fred o campanyes de promoció de millora dels habitatges per 
augmentar-ne el confort. També s’hi poden implicar escoles o altres centres educatius, com ara escoles de 
formació professional amb cursos perquè futurs instal·ladors o professionals que puguin tenir contacte amb 
col·lectius vulnerables siguin més sensibles a aquest problema. 

 
10.4. Mesures preventives adreçades de forma específica als consumidors 

vulnerables 
 

Com a solucions especifiques per a persones ja identificades com a vulnerables, hi ha diverses accions que 
poden aportar millores en el confort i també en l’apoderament en l’àmbit energètic: 

- Auditories en llars vulnerables amb l’objectiu de donar a conèixer bons hàbits 
energètics a les persones que hi viuen, fer-los un acompanyament en la 
comprensió de les factures energètiques i fer millores de baix cost a l’habitatge 
per augmentar-ne el confort. 

- Tallers específics per treballar l’apoderament dels usuaris vulnerables i 
aconseguir que creïn xarxes de suport mutu entre ells. 

- Seguiment personalitzat de les persones a qui s’han atorgat ajuts o que han 
tramitat la Llei 24/2015. 

 
10.5. Formació als professionals 

 
La base per tractar més eficientment el problema és que els professionals que hi treballen estiguin capacitats 
i tinguin recursos per fer-hi front. Tenint en compte que la pobresa energètica té implicacions en àmbits 
molt diferents, i que el coneixement sobre tots aquests àmbits normalment és present als municipis, però 
de forma segregada, és interessant poder donar una visió transversal a tots aquells professionals que 
poden tenir contacte amb col·lectius vulnerables, formant-los en els aspectes que no coneixen. 

D’altra banda, alguns actors també han indicat la falta de formació i conscienciació sobre eficiència 
energètica i pobresa energètica dels professionals del món de la construcció. Aquest també pot ser un àmbit 
per explorar que pot tenir un impacte positiu a mitjà i llarg termini. 

 
10.6. Rehabilitació energètica i renovables 



50 

 

 

 

 
Mesures preventives com la rehabilitació energètica o la implementació d’instal·lacions renovables en llars 
vulnerables tenen un cost inicial significatiu, però a la llarga són de les accions més efectives per pal·liar la 
pobresa energètica. 

En general l’impuls a la rehabilitació energètica i les renovables s’ha canalitzat a través d’ajuts o subvencions 
a fons perdut per part de l’administració pública. No obstant això, normalment no s’han tingut en compte 
criteris de vulnerabilitat en la concessió d’aquests ajuts, per exemple, i seria interessant incorporar-los-hi. 

D’altra banda, atès que el sector residencial és divers i presenta barreres a la inversió com ara el règim de 
tinença o la disponibilitat del capital inicial, observem que cada cop neixen més iniciatives des del sector 
públic, o per mitjà de consorcis publicoprivats, enfocats a facilitar la rehabilitació d’habitatges dins del sector 
residencial. Així doncs, trobem fórmules diverses que van més enllà dels ajuts o les subvencions a fons 
perdut, com per exemple: 

- Préstecs amb un interès variable en funció de la capacitat de retorn, concedits 
per la mateixa administració publica, o en què l’administració assumeix la 
diferència entre l’interès que estableix el banc i el que assumeix el beneficiari. 

- Préstecs concedits per l’administració pública a persones sense capacitat 
d’inversió però amb habitatges en propietat, en què el deute es lliga a la propietat 
i no a la persona, de manera que la persona es pot beneficiar de millores en el 
confort, i el deute es retorna quan hi ha una transferència de l’habitatge. 

- Empreses de serveis energètics publicoprivades que dissenyen plans de 
finançament de les millores basats en els estalvis, i en els quals les llars no han 
d’avançar cap capital inicial. 

- Models en què l’administració pública fa assessorament tècnic i financer 
específic. 

 
10.7. Prioritzar les accions relatives al subministrament elèctric 

 
Durant la recollida d’informació s’ha observat que el subministrament elèctric és el que sol generar més 
problemes i també el que suposa més costos per a l’administració pública. Per això es vol fer un apunt sobre 
la necessitar d’actuar prioritàriament sobre aquest subministrament, ja que s’ha identificat com el que genera 
més desprotecció a les persones vulnerables. 

 

 
11. Conclusions 

 

S’observa que existeixen diverses accions específiques per millorar la resposta a les persones en situació 
de pobresa energètica, especialment impulsades des dels serveis 
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socials i entitats del tercer sector. Aquests són actualment els actors amb més implicació en la pobresa 
energètica, perquè en gran part l’estratègia dominant al territori es basa en mesures d’urgència. No 
obstant això, en alguns territoris ja es comencen a integrar mesures preventives, com ara tallers per a 
usuaris, assessorament energètic o la implementació de mesures d’eficiència energètica de baix cost a 
les llars vulnerables. 

Amb tot, els serveis socials han experimentat molts canvis en la gestió de la pobresa 
energètica des de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015. Aquesta, si bé protegeix més a 
les persones vulnerables, també els genera més feina i un traspàs d’usuaris de les 
entitats socials als serveis socials públics, ja que són els únics amb competències per 
parar talls de subministrament. Aquest fet, juntament amb l’augment de casos que 
s’experimenta des de molts dels centres consultats, fa que els serveis socials destinin 
molt temps a aquest tema, quan també n’han d’atendre d’altres. En aquest sentit, 
s’identifica com una bona oportunitat la sensibilitat que hi ha envers el tema entre 
els professionals d’altres àmbits, ja que, si s’estableix una estratègia conjunta, la 
seva implicació pot millorar i es pot optimitzar la identificació i la gestió de casos. 
Alhora, els graus de treball en xarxa dels diferents agents del territori, així com 
l’expertesa que hi ha en altres departaments municipals, són una bona base per tal de 
reforçar els aspectes identificats com a dificultats o barreres. 

Així doncs, podem afirmar que hi ha un potencial interessant per millorar la 
identificació i l’atenció a les persones vulnerables si es reforcen els vincles entre 
els diferents agents rellevants del territori i s’impulsen mesures orientades a la 
prevenció, com la reproducció d’algunes de les bones pràctiques identificades en 
aquest informe. Cal recordar que la província de Girona té un territori molt extens i 
amb diferències demogràfiques, geogràfiques i climàtiques importants. D’altra banda, 
la distribució de l’administració pública competent també és diversa: en alguns casos 
depèn de consells comarcals i, en d’altres, dels ajuntaments. Així doncs, les mesures 
preventives i pal·liatives de la pobresa energètica no poden ser les mateixes arreu, 
sinó que han d’estar adaptades a la distribució territorial i a les lògiques de treball 
de cada regió de la província. 
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