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1. Introducció  
 

Les presents pàgines contenen la Memòria d’Actuació del Servei de detecció i reduc-

ció de la pobresa energètica i la millora de l’eficiència energètica de les llars de les 

persones vulnerables de Barcelona, d’ara endavant Punts d’Assessorament Energètic 

o PAE desenvolupat entre els mesos de gener a desembre de 2017 a la ciutat.  

Aquest servei té per objectiu garantir els drets a l’energia i als subministraments bàsics 

i millorar l’eficiència de les llars de la ciutat de Barcelona, especialment de les més 

vulnerables. Així mateix, l’assoliment d’aquest objectiu general permet també promou-

re la inserció ocupacional de persones que es troben en situació d’especial dificultat 

d’accés al mercat laboral. 

El servei té l’origen en dos proves pilot desenvolupades durant els anys 2015-2016 per 

iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i amb el suport i col·laboració d’entitats socials: 

els Punts d’Atenció a la Pobresa Energètica (PAPE) i el Programa de lluita contra la 

Pobresa Energètica: Programa d’Inserció Laboral “Energia, La Justa” que conjunta-

ment, i durant els 10 mesos totals en els que van tenir vigència, van atendre 4.093 llars 

en situació de vulnerabilitat social.  

L’experiència d’aquests projectes pilot, tant des de la seva vessant de la defensa de 

drets energètics i de millora de l’eficiència energètica com des de la dimensió de la 

promoció de l’ocupabilitat de col·lectius en situació de vulnerabilitat energètica, ha es-

tat referent pel desenvolupament d’un servei de ciutat d’atenció a les persones que 

anés un pas més enllà: tant a nivell territorial –que abarqués tots els districtes de Bar-

celona- com pel que faal públic objectiu –que es constituís com un servei universal i no 

només d’accés a persones en situació de major fragilitat-.  

Els Punts d’Assessorament Energètics de Barcelona es fonamenten en tres grans ei-

xos de treball i intervenció: per una banda, l’eix de garantia de drets i de millora de 

l’eficiència energètica; l’eix de promoció de l’ocupabilitat i, per últim, l’eix comunitari i 

d’apoderament ciutadà. Aquestes tres línies d’actuació orienten la intervenció que es 

realitza de manera quotidiana des dels 11 punts d’atenció de la xarxa.  

L’eix de garantia de drets i de millora de l’eficiència energètica ha arribat a atendre al 

llarg del 2017 a un total de 8.462 persones directes des dels tres àmbits d’intervenció 
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que configuren el servei: servei informatiu energètic; el servei d’assessorament ener-

gètic i el servei d’intervenció a la llar.  

En segon terme, en relació a l’eix de promoció de l’ocupabilitat al llarg del 2017 s’ha 

arribat a formar, capacitar, acompanyar i prospectar a 42 persones en situació de difi-

cultat d’accés al mercat laboral derivades pel Programa Làbora de l’Ajuntament de 

Barcelona a través de l’impuls de dos programes de promoció de l’ocupabilitat.  

En tercer i últim terme, i pel que fa a l’eix comunitari i d’apoderament ciutadà esmentar  

que s’han atès a un total de 723 persones a través de la promoció de 117 tallers de 

prevenció i de capacitació ciutadana amb el suport i recolzament d’una gran diversitat 

d’entitats, institucions, iniciatives ciutadanes i plataformes ciutadanes.  
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2. Justificació  

2.1. Pobresa i vulnerabilitat energètica 

La pobresa energètica pot definir-se com una situació en la qual els membres d'una 

llar no poden accedir a serveis energètics bàsics (com la calefacció, cuina, llum etc.); o 

quan aquests serveis representen un cost excessiu per a la unitat familiar (Sergio Tira-

do Herrero, López Fernández, Martín García, & Mediavilla Ruiz, 2012). Recentment 

s’ha proposat una aproximació complementaria i menys estàtica donat que moltes llars 

que no es considerarien en pobresa energètica poden estar a risc de patir-la si es do-

nen certes condicions internes a la llar (com perdre la feina) o externes o contextuals 

(com per exemple, l’increment del preu de l'energia o  la crisi econòmica). A aquesta 

situació es la que s’ha convingut a denominar vulnerabilitat energètica (S. Tirado Her-

rero et al., 2016).     

2.1.1. Causes i factors associats 

La pobresa energètica és un problema social complex i per tant determinat per molts 

factors socials, culturals i ambientals. Tradicionalment, s’han identificat tres factors 

com a condicionants fonamentals de la pobresa energètica: a) baixos ingressos de la 

llar, b) baixa eficiència energètica de l'habitatge i, c) cost elevat de l'energia. Disposar 

de baixos ingressos i no poder assumir econòmicament de manera satisfactòria la fac-

tura energètica, constitueix un dels principals determinants d'aquest problema. Existeix 

evidència que mostra com la població amb major probabilitat de patir pobresa energè-

tica tendeix a coincidir amb població amb menor nivell d'ingressos. Una pitjor qualitat 

de l'habitatge i el seu equipament es relaciona amb una baixa eficiència energètica de 

entesa com la quantitat d'energia mínima per satisfer les necessitats de la llar. L'in-

crement de consums i costos energètics associats a una baixa eficiència energètica 

s'incrementa, de manera notable, i com a conseqüència el risc de patir pobresa ener-

gètica. La relació entre la pobresa energètica i el preu de l'energia és clara, ja que un 

encariment de les tarifes energètiques implica de forma directa un augment de les difi-

cultats de les llars per poder satisfer les seves necessitats energètiques. 

No obstant, les condicions de baixos ingressos a la llar, baixa eficiència energètica de 

l’habitatge i cost elevat de l’energia no es donen de forma aleatòria en una societat. 

Aquestes condicions depenen en part de factors estructurals com les polítiques socials 
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i el mercat laboral, les polítiques i mercat de l'habitatge i les polítiques i mercat energè-

tic; així com les polítiques socials. Aquesta estructura social condiciona que diferents 

grups, segons diferents eixos de desigualtat (la classe social, el gènere, l'ètnia, l'edat 

etc.), accedeixin de forma desigual als ingressos, a un habitatge digne i adequat i a 

l'energia etc. La combinació principalment d’aquests factors, però també altres, perme-

ten explicar l'existència i la distribució inequitativa de la pobresa energètica en la nos-

tra societat (Marí-Dell’Olmo et al., 2016).  

2.1.2. Mesura de la pobresa energètica 

El fenomen de la pobresa energètica no és fàcilment quantificable, qüestió que es de-

mostra pel fet que no existeix encara una única metodologia per mesurar-la. Actual-

ment hi ha tres metodologies principalment (Healy & Clinch, 2004): a) l'aproximació 

basada en la temperatura, b) la basada en els ingressos i despeses de la llar i c) l'a-

proximació anomenada "consensual".  

La primera aproximació consisteix a comparar la temperatura de l'interior de les llars 

amb la fixació d'un llindar tèrmic, habitualment, es pren de referència el criteri l'Orga-

nització Mundial de la Salut: 18ºC al dormitori i 21º a la sala d'estar. No obstant això, 

encara que en aparença és un enfocament senzill, està subjecte a diferents proble-

mes. Un metodològic, relacionat amb la dificultat per prendre mesures equiparables 

entre llars i, un segon problema, relacionat amb la inexistència d'un consens científic 

sobre quina és la temperatura adequada en termes de salut i confort (Snell, Bevan, & 

Thomson, 2015). 

La segona aproximació relaciona la despesa dedicada al pagament dels subministra-

ments energètics amb els ingressos disponibles a la llar. Aquest enfocament, té un 

indicador àmpliament conegut, i utilitzat fora del context britànic, on va ser desenvolu-

pat. Aquest defineix la pobresa energètica com aquelles llars que dediquen més del 

10% dels ingressos anuals de la llar a despeses energètiques, llindar, que suposava el 

doble de la mitjana de la despesa en energia per llar al Regne Unit, en el moment del 

seu disseny (Boardman, 1991). Aquest indicador ha estat revisat recentment i ha estat 

substituït oficialment per l'indicador low-cost high-income (Hills, 2012). Aquest classifi-

ca a les llars en pobresa energètica si, d'una banda, la despesa equivalent necessària 

en energia domèstica està per sobre de la mitjana, i si per una altra, en descomptar la 

despesa energètica dels ingressos equivalents de la llar els ingressos disponibles re-

sultants se situen per sota de la línia de pobresa monetària. Un tercer indicador, habi-

tualment utilitzat, dins de l'enfocament de despeses i ingressos és el Minimum Income 
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Standard (MIS) desenvolupat inicialment per Moore (Moore, 2012). Aquest indicador 

considera que una llar està en pobresa energètica quan els ingressos de la llar, en 

descomptar les despeses d'habitatge i energia domèstica, cauen per sota del nivell 

d'ingressos mínims acceptables. 

L'última aproximació, consisteix en indicadors basats en percepcions i declaracions 

respecte al que es considera acceptable per norma social i s'obtenen, principalment, a 

través d'enquestes. Els indicadors que habitualment s'utilitzen són la percepció subjec-

tiva sobre si pot mantenir la temperatura adequada a la llar, la dificultat per pagar les 

despeses energètiques i la presència d'humitats i floridura en l'habitatge. (Harriet 

Thomson & Snell, 2013). 

En la formulació de polítiques públiques i intervencions, el que es mesura i com es 

mesura afecta el posterior disseny i cobertura de la població diana. La combinació 

d'indicadors amb diferents metodologies permet capturar aspectes i dimensions dife-

rencials de la pobresa energètica i, alhora, contrastar falsos positius i negatius, és a 

dir, detectar casos en risc de pobresa energètica que queden invisibilitzats per la me-

todologia utilitzada i viceversa (Csiba, Bajomi, & Gosztonyi, 2016).  

2.2. Pobresa energètica a Catalunya i a Barcelona 

Una de les particularitats del fenomen de la pobresa energètica en el nostre context en 

comparació amb altres països europeus ha estat la seva ràpida intensificació en els 

darrers anys, en directa associació amb la crisi econòmica i l'increment dels preus de 

l'energia. Des de 2008, la proporció de llars que es troben en situació de pobresa 

energètica ha augmentat, sent més freqüent en la població econòmicament més desa-

favorida. 

Problemàtica, que és previsible que pugui aguditzar-se en un futur, tenint en compte 

aspectes com la persistència de les dificultats econòmiques a les llars, l'augment de 

les desigualtats, els efectes del canvi climàtic en la variabilitat tèrmica o un probable 

increment del cost de l'energia. 

2.2.1. Pobresa energètica en el context de la gran recessió  

En el context espanyol, la conjuntura econòmica de crisi viscuda en els últims anys, i la 

desigual sortida de la mateixa, ha agreujat la problemàtica de la pobresa energètica. El 
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percentatge de llars que no podia mantenir la temperatura adequada l'any 2015 en el 

context espanyol era del 10,6%, i suposava un increment del 43% respecte l'any 2010. 

Aquest increment ha estat un dels increments més importants a Europa, tan sols su-

perat per Grècia, Lituània i Itàlia. A Espanya, la població amb baixos ingressos que 

declarava no poder mantenir una temperatura adequada, en el 2015, era del 23,3%, 

per sobre de la mitjana europea. Aquest percentatge s'agreuja si ens focalitzem en 

població en situació d'exclusió social. Un informe de Creu Roja va observar en una 

mostra de persones en risc de pobresa i/o exclusió social ateses en 2014, que fins a 

un 41,4% declarava no poder mantenir la temperatura adequada en les seves llars 

(Cruz Roja Española, 2015).  

En l'àmbit espanyol, la situació actual pot explicar-se per diversos factors. En primer 

lloc, l'augment de la prevalença de pobresa energètica associada a la pèrdua adquisi-

tiva de les llars derivada de la crisi econòmica (Sergio Tirado Herrero & Jiménez Me-

neses, 2016). L'increment del risc a la pobresa i/o exclusió es manifesta en diferents 

dimensions, entre elles la pobresa energètica, un dels múltiples factors de privació de 

les llars amb més mancances. .  

En segon lloc, les característiques dels habitatges estan influenciades per la seva anti-

guitat i la qualitat arquitectònica associada a l'adequació a les normatives d'edificació 

(IDAE, 2011). Pràcticament la meitat dels habitatges edificats en el context espanyol 

van ser construïts abans de 1979 i aquests foren construïts sense cap normativa de 

l’edificació que exigís un mínim de característiques tèrmiques. (Ortiz & Salom, 2016), 

En conseqüència, existeixen importants dèficits en eficiència energètica dels habitat-

ges. 

En tercer lloc, el preu de l'energia que paga el consumidor/a domèstic a Espanya ha 

experimentat una intensa i creixent pujada en els últims anys. Tant el preu de 

l’electricitat com el del gas han patit una evolució a l’alça, essent dels increments expe-

rimentats més pronunciats de la UE-27.  

2.2.2. Situació de la pobresa energètica a Catalunya 

L'any 2016, un 9,1% de les llars a Catalunya no podien mantenir la seva llar a una 

temperatura adequada durant l'hivern i el 7,4% tenia retards en el pagament de rebuts 

(gas, electricitat, aigua etc.) i el 5,9% declarava tenir humitats i/o floridura en parets, 

terra, sostre o en els fonaments, segons dades de l’enquesta de Condicions de Vida 
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de 2016. Tot i que aquests percentatges són comparativament lleument millors que la 

mitjana  d'Espanya, tots han empitjorat de forma important des de l'any 2007.  

La prevalença de la pobresa energètica en població amb baixos ingressos, per sota 

del llindar de la pobresa monetària, es situa en uns percentatges alarmants i lluny de 

ser resolta aquesta situació per a moltes famílies catalanes. Així, el percentatge de 

llars que no podien mantenir la temperatura és el doble per a aquesta població, un 

22,7%. El mateix succeeix en l’indicador de retràs en el pagament de les factures 

energètiques, que es situa en el 12,6%. I en el cas de presencia d’humitats i/o floridura 

en parets, terra, sostre o en els fonaments, la xifra es triplica i ascendeix al 24,9%. 

Gràfic 1. Indicadors de percepció de la pobresa energètica a Catalunya en població 

general i població amb baixos ingressos. Enquesta de Condicions de Vida, any 2016 

 

Cal destacar que a Catalunya ha existit una gran mobilització social contra la proble-

màtica de la pobresa energètica. Aquesta mobilització ha contribuït a la visibilitat del 

problema, a apoderar la ciutadania en drets energètics i a aconseguir canvis legislatius 

importants. L'any 2015, s'aprova la Llei 24/2015 que garanteix l'accés a subministra-

ments bàsics a persones en risc d'exclusió residencial. Si bé existeixen diverses difi-

cultats en l'aplicació d'aquesta llei, aquesta és un instrument vital per protegir a les 

famílies vulnerables davant la situació d'emergència habitacional que es viu en el nos-
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tre context  (S. Tirado Herrero et al., 2016). Un dels trets essencials d'aquesta llei és 

que introdueix el principi de precaució, de manera que, l'empresa subministradora no 

pot realitzar un tall de subministrament, si prèviament no s'ha verificat la vulnerabilitat 

del consumidor/a afectat/da. 

2.2.3. Situació de la pobresa energètica a la ciutat de Barcelona 

L’any 2016, el percentatge de persones que viuen en llars de Barcelona que van de-

clarar ser incapaços de mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada en els 

mesos freds era del 7%. Percentatge que està per sota dels valors calculats per a Ca-

talunya. Els de persones en llars amb retard en el pagament de factures era del 5% i 

en habitatges amb goteres, humitats o podridura del 6%. Per tant, aquests indicadors 

també es situen per sota de la prevalença obtinguda per a Catalunya.  

No obstant, la ciutat de Barcelona presenta importants gradients de desigualtat, és a 

dir pronunciades diferències entre zones de la ciutat que es mantenen relativament 

estables. Aquesta desigual distribució pel territori barceloní travessa diferents aspectes 

vitals i afecta a la població en àmbits com l’educació, els ingressos, l’accés al mercat 

de treball, l’accés a l’habitatge i a les característiques dels mateixos.  

Les persones que viuen en grans ciutats habitualment tenen accés a més treballs i 

millors salaris, però també estan subjectes a un nivell general de preus més elevat en 

béns i serveis, i Barcelona no n’és una excepció. Addicionalment, la inseguretat resi-

dencial constitueix un problema important quan l’habitatge ha adquirit una dimensió de 

bé d’inversió a escala global. En conseqüència les llars destinen una part important a 

les despeses de l’habitatge i tenen dificultats per poder cobrir altres despeses igual-

ment necessàries, entre elles els subministraments energètics. Per una millor com-

prensió del fenomen a la ciutat de Barcelona és de consulta un informe recentment 

publicat: “Indicadores municipales de pobreza energética en la ciu dad de Barcelona”  

(Tirado Herrero, S. 2018. Indicadores de pobreza energética en la ciudad de Barcelo-

na, RMIT Europe, RMIT University, Barcelona). 

2.3. Conseqüències de la pobresa energètica en el 
benestar i la salut de les persones 

La pobresa energètica és un problema rellevant per a la salut pública, que està adqui-

rint una visibilitat creixent. En situacions de pobresa energètica, el fred exterior penetra 

a l'interior de les cases i acaba generant a través de diverses vies els impactes en sa-
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lut. La humitat a l'interior de l'habitatge es relaciona amb la presència de danys ocasi-

onats per l'aigua, deteriorament de finestres i sòls, infiltracions a la coberta i conden-

sacions en habitacions. A més, afavoreix la presència de floridura, entès com creixe-

ment microbià visible. El fet d'habitar en circumstàncies en que l’habitatge té una 

humitat elevada o presencia de floridura té efectes directes en la salut.  

El fred a l’interior de l’habitatge té uns impactes directes que poden desencadenar 

malalties potencialment mortals com són algunes de l'aparell circulatori (accidents ce-

rebro-vasculars o infart agut de miocardi) o exacerbar algunes malalties existents com 

poden ser algunes relacionades amb l'aparell respiratori (asma, malaltia pulmonar obs-

tructiva crònica,...). Addicionalment aquest fred també pot actuar sobre persones amb 

estats de salut debilitats o amb altres malalties pre-existents, augmentant tant la mor-

biditat, com l'excés de mortalitat hivernal.  

Altrament, el fred a l’interior de l’habitatge té impactes psico-socials: limita l'activitat 

normal de les persones tant a l'interior com a l'exterior de les cases i en limita la socia-

lització i el poder gaudir de la llar . Aquests factors tenen un impacte sobre la salut i el 

benestar mental, relacionant-se amb situacions d’estrès, ansietat i depressió. 

També, s'ha descrit efectes indirectes per a la salut, les persones que viuen en llars en 

situació de pobresa energètica realitzen menys activitat física i consumeixen aliments 

menys saludables. A més, sovint viuen amb estigma aquesta situació. Totes aquestes 

circumstàncies poden empitjorar la salut física i mental. D'altra banda, comportaments 

destinats a estalviar recursos - com l'ús de combustibles alternatius (combustibles sò-

lids per exemple) o el no il·luminar completament la llar – exposen als membres de la 

llar a contaminació dins de la llar i augmenten el risc de caigudes i incendis (Marmot 

Review Team, Dear, & Mcmichael, 2011).       

Els impactes en la salut i benestar descrits es distribueixen de forma desigual segons 

la classe social o l'ètnia, per exemple (Walker & Day, 2012). A més, existeixen grups 

que són més vulnerables a l'efecte de la pobresa energètica en la salut, com les per-

sones grans, els infants i les persones amb condicions de salut cròniques (Hills, 2012). 

També s'ha reportat que les dones podrien ser més susceptibles a l'efecte de les tem-

peratures baixes (Barnett et al., 2005; Wilkinson et al., 2004).  
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2.4. Estratègies i intervencions per a reduir la pobresa 
energètica  

La reducció de la proporció de llars en situació de pobresa energètica és un objectiu 

polític cada vegada més rellevant en els països desenvolupats. Des del punt de vista 

legal, l'energia, tot i ser un bé de primera necessitat, no està reconegut explícitament 

com un dret. 

En l'àmbit europeu, la UE ha instat amb la Directiva 2009/72 / EC, respecte el mercat 

elèctric, i a la 2009/73 / EC, respecte el mercat del gas, a definir el concepte de con-

sumidor/a vulnerable i a establir plans d'acció per a evitar les situacions de pobresa 

energètica. Al 2016, el Parlament Europeu, mitjançant una resolució, instava els Estats 

membres a garantir que, durant el període d'hivern, no hi hagi talls de subministrament 

energètic i que avaluïn les mesures necessàries per garantir una temperatura adequa-

da de l'habitatge segons l'estàndard proposat per l'Organització Mundial de la Salut 

(P8_TA-PROV(2016)0136, n.d.). 

En l'entorn espanyol, a diferència d'altres països de la Unió Europea, és limitada l'acció 

política a nivell estatal, ja que, no es compta amb una legislació específica. Així i tot, la 

Constitució Espanyola en l'article 47 sobre el dret a un habitatge digne i l’art. 43 sobre 

el dret a la protecció a la salut, implícitament reconeixen l'accés a uns serveis bàsics 

d'energia. És a nivell autonòmic i municipal on es troben les iniciatives legislatives més 

rellevants, com la Llei 24/2015. En part motivada per un moviment de denúncia crei-

xent en els últims anys, majorment protagonitzat per moviments socials, entitats soci-

als i mitjans de comunicació. 

Tenint en compte els tres principals determinants de la pobresa energètica, es poden 

distingir tres tipus d'alternatives per abordar la reducció del fenomen: Incrementar els 

ingressos de les llars, regular el preu de l'energia i millorar l'eficiència energètica dels 

habitatges (Atanasiu, Kontonasiou, & Mariottini, 2014b). 

La regulació del preu de l'energia i els ajuts econòmics directes a les llars amb baixos 

ingressos són solucions temporals al problema de la pobresa energètica. Aquest tipus 

de mesures són dinàmiques i fortament dependents de molts factors econòmics. De 

manera anàloga, les tarifes socials i els subsidis a l'energia no són mesures sosteni-

bles i eficaces contra la pobresa energètica, ja que requereixen d'un finançament con-

tinu i pressupostos públics importants. En el cas del Regne Unit, quan només s'aplica-

ven polítiques basades en ajudes econòmiques, l’any 1987, es van destinar 508 
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milions de lliures en ajudes quan inicialment, l’any 1970, es van destinar 11 milions de 

lliures (Boardman, 1991). Aquest tipus d'estratègies s'han mostrat efectives en el curt 

termini, però, no resolen el problema de la pobresa energètica a llarg termini. Són me-

sures que tendeixen a actuar sobre els efectes i no sobre les causes del problema 

(Atanasiu, Kontonasiou, & Mariottini, 2014a). 

Una revisió va mostrar com l'augment de l'eficiència energètica de les llars en situació 

de pobresa energètica contribueix en major mesura a solucionar el problema de mane-

ra sostenible en el temps (Roberts, 2008). Les intervencions derivades d'aquesta línia 

estratègica permeten a les persones climatitzar les seves llars mitjançant un menor ús 

d'energia i, per tant, amb més capacitat per reduir el cost de la factura energètica 

(Camprubí et al., 2016). A més, les millores en l'eficiència energètica poden aportar 

múltiples beneficis, no només pel que fa a les qüestions ambientals i econòmiques, 

sinó també als aspectes socials i de salut (Liddell & Morris, 2010; Hilary Thomson, 

Thomas, Sellstrom, & Petticrew, 2013). 

L'efectivitat de les mesures d'eficiència energètica basades en la rehabilitació d'habi-

tatges pot ser variable en funció del disseny de les mateixes. Per exemple, s'ha asse-

nyalat que les mesures de tipus selectiu permeten focalitzar les accions a les llars amb 

situacions de major vulnerabilitat energètica incrementant la seva efectivitat (Whitehe-

ad & Dahlgren, 2007). D'altra banda, la implementació de mesures de tipus universal 

sense un enfocament proporcional, no només podrien no arribar als destinataris amb 

necessitats energètiques, sinó que a més poden privilegiar col·lectius que ja tenen la 

capacitat de cobrir les necessitats energètiques amb els seus propis mitjans i incre-

mentar les desigualtats (Benach, Malmusi, Yasui, & Martínez, 2013). L'efectivitat de les 

polítiques d'eficiència energètica també es pot veure influïda de manera significativa 

per l'estatus de tinença dels habitatges. Les llars en habitatges llogats presenten més 

dificultats per beneficiar-se dels ajuts, ja que poden existir interessos oposats entre la 

persona llogatera de l'habitatge i el o la propietària de la mateixa (Atanasiu et al., 

2014a). 

Altres tipus d'intervencions s'han avaluat de forma indirecta i l'evidència sobre aquest 

tema és feble o contradictòria. Una revisió sobre diferents avaluacions de programes 

d'eficiència energètica va valorar programes basats en (Wade & Eyre, 2015): a) la 

promoció de codis de construcció, b) l'impuls dels certificats energètics dels edificis, c) 

l'incentiu a la inversió en la rehabilitació d'edificis, d) la difusió d'informació i consells. 
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Primerament, la revisió va comprovar que els codis de construcció, normes energèti-

ques per als edificis, constitueixen una part clau dels plans dels governs per millorar 

l'eficiència energètica de les llars. En segon lloc, els programes de certificació energè-

tica de l'habitatge són aquells que proporcionen informació sobre l'ús d'energia d'un 

edifici. La revisió consultada assenyala que hi ha poca evidència en la literatura sobre 

els efectes d'aquest tipus de programes. No obstant es pronostica que la seva expan-

sió pot oferir un potencial estalvi energètic moderat encara que significatiu (Wade & 

Eyre, 2015). El tercer tipus de programes avaluats són aquells que tracten d'incentivar 

la inversió en rehabilitació. L'evidència sobre l'efectivitat d'aquests programes ha pogut 

ser contrastada amb resultats positius. En darrer lloc, la revisió consultada ofereix po-

ca informació sobre l'eficiència dels programes basats en informació i consells, això es 

deu al fet que les avaluacions d'aquest tipus de programes no van superar els criteris 

de qualitat per ser inclosos en la revisió. 

3. Els Punts d’Assessorament Energètic a 
Barcelona: al servei de la ciutadania 

3.1. Descripció del programa 

En el nostre context, a nivell municipal, Barcelona és un dels municipis que més deci-

didament està actuant per garantir el dret a l'habitatge i les seves condicions d'habita-

bilitat. Respecte la pobresa energètica, ha estat el primer ajuntament a aprovar una 

instrucció que desenvolupa l'aplicació de la Llei 24/2015. Aquesta estableix mesures 

coercitives i sancions en cas d'incompliment de la norma. A més, el govern local ha 

impulsat diferents iniciatives i programes per reduir la pobresa energètica i transformar 

la cultura energètica a la ciutat de Barcelona. 

Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) han sorgit de dues experiències pilots 

prèvies. Els Punts d'Atenció a la Pobresa Energètica (PAPE), que es va portar a terme 

entre novembre de 2015 i de març de 2016 i el programa d’inserció laboral i lluita con-

tra la pobresa energètica “Energia, La Justa” que es va desenvolupar entre els mesos 

de febrer i juliol de 2016. Els PAEs són un híbrid entre ambdós programes, per una 

banda, similarment als PAPEs ofereix atenció universal a tota la ciutadania i assessora 

i intervé de manera proporcional a les necessitats detectades, i per altra banda, inspi-

rat en el programa Energia, la justa afavoreix la inserció laboral a persones en atur de 

llarga durada en el nínxol de l’eficiència energètica domiciliaria.  
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Els PAEs són un servei de l'Ajuntament de Barcelona que "ofereix la informació, l'aten-

ció i la intervenció necessària pera què les persones puguin exercir els seus drets 

energètics i les companyies no els neguin l'accés als subministraments bàsics". Els 

PAE donen servei a tots els districtes de la ciutat des de gener de 2017 i compta amb 

11 oficines distribuïdes per tot el territori de la ciutat.   

3.2. Objectius del servei 

L’objectiu principal dels Punts d’Assessorament Energètic és, segons s’estableix en els 

plecs de condicions de la licitació, combatre la situació de pobresa energètica, garantir 

els drets que contempla la legislació vigent pel que fa a l’accés als subministraments 

bàsics, i millorar l’eficiència de les llars de la ciutat de Barcelona, especialment de les 

més vulnerables.  

Així mateix, l’assoliment d’aquest objectiu general permet també promoure la inserció 

ocupacional de les persones amb especial dificultat d’accés al mercat laboral que for-

men part de l’equip del servei. 

Aquest objectiu general s’estructura en tres grans eixos de treball que són: l’eix de 

defensa de drets i millora de l’eficiència energètica; l’eix de foment de l’ocupació i mi-

llora de l’ocupabilitat; i, en tercer terme, l’eix preventiu i d’acció comunitària. Cada un 

d’aquests eixos té objectius específics propis, que són: 

Eix de garantia de drets i de millora de l’eficiència energètica 

 Garantir l’accés als subministraments bàsics a través de la defensa drets. 

 Detectar situacions de pobresa energètica o de risc potencial de patir-ne.  

 Augmentar l’eficiència energètica dels habitatges.  

Eix de garantia de foment de l’ocupació i millora de l’ocupabilitat 

 Requalificar professionalment a persones amb dificultats d’accés al mercat la-

boral. 

 Millorar les competències i grau d’ocupabilitat de les persones que formin part 

dels equips de suport als territoris.  



                                                  Memòria 2017  -  Punts d’Assessorament Energètic  

Eix preventiu i d’acció comunitària 

 Impulsar el treball comunitari per combatre la pobresa energètica. 

 Promoure accions de prevenció de situacions de privació, vulnerabilitat i de po-

bresa energètica i d’apoderament ciutadà.  

3.3. El servei en xifres: resultats del 2017 

Tot seguit recollim els principals resultats obtinguts pel servei al llarg del seu primer 

any d’implementació.  

Gràfic 2. Resum de resultats del desenvolupament del servei durant el 2017 
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3.4. Arquitectura del servei 

El servei de Punts d’Assessorament Energètic (PAE) està estructurat, tal i com 

s’estableix en la licitació vigent, en 6 lots de treball: un lot de Coordinació i 5 lots 

d’intervenció i execució en territoris.  

Coordinació 

En primer lloc, trobem  un lot de coordinació responsable de vetllar pel bon funciona-

ment del projecte, fer més eficient el servei, resoldre les possibles incidències, recollir 

les dades i resultats que genera el projecte per valorar-ne l’impacte, visibilitzar el ser-

vei, i acollir i respondre davant les incidències que sorgeixen, a més d’oferir iniciatives 

de millora. 

L’equip tècnic del lot de Coordinació aplega a diversos perfils professionals que tenen 

l’experiència, formació i competències necessàries per assumir les funcions i tasques 

que els hi són pròpies:  

Coordinadora  Tècnica i de Gestió  

Les funcions que desenvolupa, més enllà de les presents a la licitació són les se-

güents: 

 Comunicació, seguiment i coordinació del desenvolupament del projecte en els 

5 territoris d’intervenció i amb les entitats/empreses adjudicatàries dels 5 lots 

de Territori.   

 Coordinació i seguiment amb l’Ajuntament de Barcelona- IMSS.   

 Elaboració i seguiment de l’aplicació dels procediments d’actuació així com 

dels circuits de treball.   

 Vetllar pel compliment dels objectius establerts.   

 Preparació, planificació i lideratge de les diferents comissions de seguiment del 

Programa que siguin necessàries: comissió estratègica, comissió executiva, 

comissió tècnica i comissió econòmica, etc.   

 Establiment de canals periòdics de seguiment de projecte amb el coordinador/a 

especialista en energia i pobresa energètica i el tècnic/a especialista en efici-

ència energètica  

 Seguiment del procés de contractació i incorporació de les 60 persones en pro-

cés d’inserció sociolaboral en el projecte.   
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 Supervisió dels continguts formatius i tècnics i de la metodologia formativa im-

partits a les persones en procés d’inserció.   

 Garantir el treball en equip i la cohesió dels professionals en la consecució dels 

objectius del projecte.   

 Identificació de proveïdors necessaris per al desenvolupament del projecte i 

seguiment dels processos d’adquisició de productes i serveis  

 Seguiment del report periòdic a realitzar per part de les entitats adjudicatàries 

dels lots territorials i dels indicadors de seguiment de projecte.  

 Assumpció i coordinació d’aquelles activitats que puguin requerir-se de forma 

addicional per part de l’Ajuntament o altres entitats en el marc del desenvolu-

pament del projecte.  

 Seguiment econòmic projecte en col·laboració amb les professionals 

d’estructura. 

 Resolució d’incidències que es puguin donar en el desenvolupament del projec-

te.  

 Supervisió de continguts per actes comunicatius que tingui l’Ajuntament (rodes 

de premsa, notes de premsa, etc.), si s’escau i elaboració i adaptació de docu-

ments de presentació i comunicació de projecte.  

 Assistència a espais de difusió de projecte com congressos i jornades específi-

ques, si s’escau i amb l’autorització de l’Ajuntament de Barcelona- IMSS.   

 Controlar el progrés o desviació i establir mesures correctores.   

 Elaboració d’informes de seguiment parcials i memòria anual.  

Coordinadora  especialista en energia i pobresa energètica  

Les funcions que desenvolupa, més enllà de les presents a la licitació són les se-

güents: 

 Comunicació, seguiment i coordinació del desenvolupament del projecte en els 

5 territoris d’intervenció i amb les entitats/empreses adjudicatàries dels 5 lots 

de Territori.  - Coordinació i seguiment amb l’Ajuntament de Barcelona- IMSS.   

 Gestió d’incidències, contacte i relació amb les principals empreses subminis-

tradores.  

 Disseny de la formació i revisió continua dels continguts d’energia i pobresa 

energètica impartits a les persones en procés d’inserció, així com al personal 

del Servei de detecció i reducció de la pobresa energètica i la millora de 

l’eficiència a les llars de persones vulnerables. 

 Crear propostes de formació i informar de jornades relacionades en la matèria.  
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 Supervisió de la qualitat dels circuits i procediments en relació al correcte com-

pliment de la Llei 24/2015.  

 Actualització de les qüestions relatives a energia i pobresa energètica per as-

segurar que la informació que es distribueix en el servei és en tot moment acu-

rada i actualitzada.  

 Relació amb la coordinació tècnica i de gestió per assegurar l’excel·lència del 

servei. - Elaboració i seguiment de l’aplicació dels procediments d’actuació així 

com dels circuits de treball per facilitar a l’usuari final l’ús del servei.   

 Vetllar pel compliment dels objectius establerts.   

 Identificació de proveïdors dels materials de baix cost a instal·lar per al desen-

volupament del projecte i seguiment dels processos d’adquisició de productes.  

 Resolució d’incidències que es puguin donar en el desenvolupament del projec-

te.  - Supervisió de continguts per actes comunicatius que tingui l’Ajuntament 

(rodes de premsa, notes de premsa, etc.), si s’escau i elaboració i adaptació de 

documents de presentació i comunicació de projecte.  

 Assistència a espais de difusió de projecte com congressos i jornades específi-

ques, si s’escau i amb l’autorització de l’Ajuntament de Barcelona- IMSS.   

 Establir sinergies amb altres projectes que puguin donar valor afegit al servei. - 

Fer difusió a nivell internacional del projecte, en àmbits de Pobresa Energètica i 

Eficiència Energètica.  

 Denúncia i seguiment dels casos de talls executats  

Tècnic especialista en eficiència energètica  

Les funcions que desenvolupa, més enllà de les presents a la licitació són les se-

güents: 

 Disseny de la formació i revisió continua dels continguts d’energia i pobresa 

energètica impartits a les persones en procés d’inserció, així com al personal 

del servei a tots els territoris i coordinació.  

 Formació dels 3 equips de 20 Agents del Pla d’Inserció.  

 Unificar els criteris de funcionament dels diferents territoris per tal de que 

s’optimitzin les tasques a executar.   

 Compartir entre els territoris pautes de bon servei, productivitat, eficàcia, etc 

que ajudin a tots els territoris a millorar el servei.  

 Seguiment personal amb la tècnica de suport, els coordinadors territorials, i els 
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agents dels casos més complexes que requereixin dels màxims coneixements 

en instal·lacions, processos de talls de subministrament, errors en les factura-

cions o en els subministraments. 

Tècnica de suport en eficiència energètica  

Les funcions que desenvolupa, més enllà de les presents a la licitació són les se-

güents: 

 Seguiment i atenció constant i individualitzada dels 60 agents en pràctiques per 

donar resposta sobre les consultes del sector energètic.  

 Seguiment dels 60 agents en pràctiques per donar suport davant la complexa 

situació dels usuaris en pobresa energètica en els aspectes relacionats amb la 

Llei 24/2015.  

 Report de seguiment de la situació vers les subministradores.  

 Report de seguiment de la situació de les sol·licituds d’Informe de Risc 

d’Exclusió Residencial.  

 Report dels talls executats per les subministradores i les seves respectives de-

núncies a l’Agència Catalana de Consum  

Tècnic en inserció sociolaboral 

Les funcions que desenvolupa, més enllà de les presents a la licitació són les se-

güents: 

 Establiment de contacte i coordinació amb els referents del programa Làbora.   

 Recepció i revisió dels perfils pre-seleccionats pel Programa Làbora de les po-

tencials persones desocupades que participaran en el programa.   

 Disseny metodològic i implementació del procés de selecció per competències i 

diagnòstic d’ocupabilitat.   

 Disseny de continguts i dinàmiques i impartir la formació en competències 

transversals, mercat de treball especialitzat en aquest camp i competències 

TIC a les 60 persones seleccionades del Programa Làbora..  

 Seguiment individual dels i les participants en el programa d’inserció (elabora-

ció del pla individual i tutories).   

 Coordinació i comunicació amb tots els adjudicataris dels Lots Territorials per 

fer seguiment del desenvolupament de les pràctiques en els Serveis 

d’Informació, Assessorament i Intervencions.  

 Avaluació i seguiment d’ocupabilitat així com preparació de l’estratègia i pla de 

sortida del projecte per a totes les persones participants (continuació de la for-
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mació, tasca de prospecció d’empreses, etc).  

 Contacte i prospecció de les principals empreses del sector ambiental i energè-

tic per explorar vies de sortida 

La UTE ABD-FABD-Ecoserveis ha treballat per dur a terme la consecució dels objec-

tius, assegurant la comprensió i l’alineació de tot l’equip, la definició de programes i 

accions adequades i garantint una revisió objectiva (basada en indicadors) i periòdica 

per part de tots els agents implicats al Servei (professionals, IMSS, agents de l’entorn, 

etc.), i especialment de les entitats adjudicatàries dels Lots Territorials.  

Territoris 

En segon lloc, la licitació contempla 5 Lots Territorials que aglutinen, excepte en el cas 

del Districte de Nou Barris, diversos districtes i són: 

 Nou Barris 

 Ciutat Vella / Eixample 

 Sant Andreu / Sant Martí 

 Gràcia / Horta i Guinardó 

 Sàrria Sant Gervasi / Les Corts / Sants-Montjuïc 

Cada un d’aquests lots contempla 2 oficines d’Informació (Front Office) amb l’excepció 

del Lot de Sàrria Sant Gervasi / Les Corts / Sants-Montjuïc que compta amb 3 oficines 

ja que a finals d’any es va endegar l’antena als barris de Les Marines. I una oficina 

d’Assessorament i intervenció (Back Office).  

En la majoria de territoris les oficines d’informació es troben localitzades en dependèn-

cies de les Oficines d’Habitatge. Només en dos districtes aquest fet és una excepció: 

al Districte de Nou Barris en el que els 2 Front Office es troben en espais alternatius de 

gestió comunitària (el Casal de barri de Verdum i el Centre Cívic Zona Nord) i el Dis-

tricte de Gràcia i Horta Guinardó en el que un dels Front Office es troba a l’Espai Llo-

bregós.  

L’equip tècnic dels Territoris contempla: 

Coordinació   

Les funcions i tasques que desenvolupa són les següents:  

 Implementació del projecte en el territori d’intervenció (1 Districte: 2 oficines 
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d’atenció de FO i una oficina de Back office).  

 Coordinació de l’equip de professionals estables en les dues oficines del Dis-

tricte de FO i la de Back Office (6 persones en total provinents del Pla 

d’Inserció realitzat entre gener i juliol de 2016; + 4 persones en pràctiques 

d’inserció cada 8 mesos).  

 Coordinació i seguiment de les persones que realitzen les pràctiques del pla 

d’inserció en les dues oficines del districte de FO i al Back Office.  

 Coordinació amb agents clau del territori: CSS, Oficines d’Habitatge, Comercia-

litzadores, entitats socials i equipaments municipals del territori, etc. 

 Contacte i relació amb agents clau del territori pel foment d’actuacions comuni-

tàries: tallers, xerrades, jornades, etc.  

 Vetllar pel compliment dels objectius i estàndards de qualitat.  

 Implementació de la política de qualitat en els serveis d’atenció a les persones. 

 Seguiment econòmic del territori.  

 Coordinació amb l’equip de Direcció del projecte.  

 Resolució d’incidències en el desenvolupament del projecte. 

 Gestió i supervisió del servei d’intervencions a domicilis que hauran de realitzar 

les persones que participaran en el programa d’inserció.  

 Recollir i sistematitzar la informació del desenvolupament del programa.   

 Suport i acompanyament continu a les persones que participaran en el projec-

te.  

 Controlar el progrés o desviació i establir mesures correctores.  

 Elaboració d’informes de seguiment parcials i memòria anual. 

Professionals d’Informació Energètica  

Les funcions i tasques que desenvolupen són les següents: 

 Atenció presencial i telemàtica. 

 Gestió de cues, en cas d’haver-n’hi. 

 Definició de la demanda. 

 Diagnòstic, especialment de la situació de vulnerabilitat i urgència. 

 Informació sobre hàbits i comportaments, optimització de la factura i resolució 

de dubtes bàsics. 

 Derivació interna i planificació d’assessoraments i intervencions en cas de ser 

necessari. 

 Gestió administrativa i gestió de calendaris. 

 Registre de l’actuació realitzada. 
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 Gestió d’incidències 

Professionals d’Assessorament Energètic 

Les funcions i tasques que desenvolupen són les següents:  

 Atenció presencial individual a hores concertades. 

 Concreció de la demanda. 

 Informació de les actuacions a emprendre i gestió de les mateixes: (baixades 

de potència, gestió de bo social, eliminació de serveis complementaris inne-

cessaris, canvi de companyia, acolliment a altres mesures de protecció, etc.) 

 Gestió de talls de subministraments (aplicació Llei 24/2015) 

 Orientació i derivació a altres serveis del propi Programa (intervenció a la llar) o 

externs (Oficina d’Atenció al Consumidor, CSS, portal de denúncies en 

l’aplicació de la Llei, Informació ajuts a la rehabilitació, Oficina Habitatge, etc.) 

 Apoderament per sol·licitar gestions a Oficines d’Atenció al Client de les sub-

ministradores o altres serveis claus. 

 Registre d’actuacions realitzades. 

 Registre d’incidències. 

 Gestió administrativa i tramitacions. 

Professionals d’Intervenció a les llars 

Les funcions i tasques que desenvolupen són les següents: 

 Diagnòstic energètic de la llar. 

 Detecció situacions de vulnerabilitat. 

 Informació sobre hàbits per fer un consum responsable de l’energia a la llar. 

 Informació de les actuacions a emprendre i gestió de les mateixes. 

 Optimització de factures (baixades de potència, gestió de bo social, eliminació 

de serveis complementaris innecessaris, canvi de companyia, acolliment a al-

tres mesures de protecció, etc.) 

 Gestió de talls de subministraments (aplicació Llei 24/2015) 

 Instal·lació de mesures  d’aïllament baix cost (bombetes, birets, etc.). 

 Recomanació a CSS per a petites reformes. 

 Acompanyament a ajuts de rehabilitació a la llar. 

 Orientació i derivació a altres serveis externs (Oficina d’Atenció al Consumidor, 

portal de denúncies en l’aplicació de la llei, gestió de butlletins elèctrics, etc) 
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 Redacció d’informes a CSS en cas d’estar-hi vinculat. 

 Registre d’actuacions realitzades. 

 Registre d’incidències. 

 Gestió d’estoc de materials d’instal·lació. 
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Adjuntem l’organigrama dels professionals estables del programa i el resum de 

l’arquitectura del servei per explicar de manera gràfica com s’organitzen els PAEs: 

Figura 1. Estructura i organització del servei actual 
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3.5. Equip Humà 

El servei està constituït per un total de 40 professionals estables entre el Lot de Coor-

dinació i els cinc lots Territorials. D’aquests més de 30 són persones que van participar 

com a agents d’eficiència energètica domèstica en el Programa pilot d’Inserció Laboral 

“Energia, La Justa”, per tant són professionals que un any abans formaven part del 

primer pla de promoció de l’ocupabilitat que va endegar la ciutat per abordar aquesta 

problemàtica social i ambiental.  

A més, el servei compta amb una plantilla variable de 60 professionals que participen 

en tres plans d’inserció correlatius d’una durada de vuit mesos cada un d’ells. Aques-

tes persones són pre-seleccionades pels professionals del Programa Làbora de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

Durant el 2017 han participat en la implementació del servei 42 persones organitzades  

en dos plans de promoció de l’ocupabilitat: el primer es va iniciar el mes de febrer i el 

segon al mes de d’octubre de 2017. Cal dir que cada una d’aquestes edicions aplega-

va un total de 20 professionals però en el decurs del projecte i atès les baixes realitza-

des per motius mèdics i per assolir una feina en el mercat de treball es va haver de 

rescatar dues persones que havien estat finalistes en el procés de selecció final per tal 

de què puguéssin assumir la substitució pertinent.  

3.6. Comissions de treball 

Des de la Coordinació del servei s’ha volgut mantenir els espais de relació i de treball 

compartit que es venien desenvolupant en el Pla Pilot “Energia, La Justa” i que es van 

percebre per a totes les entitats implicades com a òrgans de treball i d’implicació molt 

rellevants. És per això que, enguany, en el marc de la licitació s’ha volgut mantenir i 

consolidar aquests espais de vinculació i participació entre les 5 entitats que gestionen 

els diversos Lots Territorials i de Coordinació.  

Amb aquesta voluntat s’han endegat dues comissions de treball que han permès abor-

dar aspectes del desenvolupament del servei: 

3.6.1. Comissió Executiva 

Aquest és l’espai de treball de caràcter bimenual aplega la Coordinació de gestió i la 

Coordinació tècnica del servei junt amb els/les representants de les entitats adjudicatà-
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ries dels Lots Territorials. L’objectiu d’aquesta comissió de treball és analitzar la situa-

ció del servei, elaborar propostes de millora i consensuar models de treball compartits.  

3.6.2. Comissió Tècnica 

Aquest espai amb una vocació de treball més operativa i organitzativa aplega l’equip 

de Coordinació del servei junt amb els/les Coordinadors/es Territorials dels diversos 

Lots que integren el servei.  

Al llarg del 2017 aquesta Comissió s’ha reunit quinzenalment amb l’objectiu de garantir 

la implementació del servei amb els criteris i standards de treball que es consideraven 

òptims. De la mateixa manera també esdevé un important espai de treball compartit a 

nivell d’intercanvi de bones pràctiques, de dubtes, de reflexions vinculades al decurs 

del servei així com en l’elaboració de propostes de millora.  

4. Serveis que ofereixen els PAE 
 

El servei contempla quatre tipus de serveis bàsics definits segons les tasques a realit-

zar i els/les professionals que les executen. Els esmentem breument i els detallem 

seguidament amb més profunditat: 

 Servei d’informació i drets energètics (apoderament ciutadà a Front Office) 

 Servei d’assessorament energètic (Personalitzat i amb cita prèvia) 

 Servei d’intervenció a la llar  

 Programa comunitari i de treball en el territori de proximitat.  

4.1. Servei d’informació (Front Office) 

El Front Office és la porta  d’entrada als Punts d’Assessorament Energètics i té com a 

objectiu la detecció de la pobresa energètica i la vulnerabilitat de les persones de Bar-

celona que accedeixin al servei. Aquesta detecció es fa mitjançant un qüestionari de 

50 preguntes emmarcades en 2 grans blocs: 

 Vulnerabilitat de l’habitatge: Són preguntes bàsiques per detectar ràpidament si 

hi ha algun problema o deficiència en relació amb l’estat de l’habitatge. 

 Consumidor/a vulnerable: Són preguntes relacionades amb la situació social, 

laboral, de salut de les persones que s’adrecen al servei. 

o Condicions de temperatura en les que es troba. 
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o Subministraments que té a la llar. 

o Perfil d’usuaris/es que viuen a la llar: Situació laboral, malalties, si es viu 

amb alguna discapacitat.  

Mitjançant el qüestionari es decideix si la persona atesa es troba en situació de vulne-

rabilitat i, per tant, s’ha de derivar al següent nivell del servei. Des del Front Office 

s’intenta apoderar a  la ciutadania per a que es facin les gestions per si mateixos i que 

adquireixin un major coneixement de les seves factures energètiques. Si la persona no 

es troba en situació de vulnerabilitat o se’l pot apoderar des del Front Office es poden 

fer diverses gestions, entre elles: 

 Lliurar tríptics informatius: Si una persona vol informació del servei i de les ges-

tions que es pot fer pel seu compte, se li entrega documentació gràfica sobre 

els drets energètics i la Llei 24/2015, així com de les gestions que es poden re-

alitzar. Els tríptics existents són: 

- Drets energètics 

- Punts d’Assessorament Energètics 

- Bo social 

- Baixada de potència 

- Discriminació horària 

- Taxa clavegueram 

 Divulgar tallers: S’informa dels tallers formatius i d’apoderament ciutadà que 

imparteixen els professionals dels PAEs sobre diferents temes energètics, però 

també es divulguen tallers que fan altres entitats i agents del territori. A conti-

nuació es llisten els tallers que s’imparteixen al servei: 

- L’electricitat a règim: Hàbits d’estalvi energètic a la llar  

- Desmuntant les factures de gas i electricitat 

- Mesures per a la millora energètica de la llar 

- Com reaccionar davant dels comercials que van als domicilis 

- Renovables a la llar 

- Funcionament i impacte dels comptadors intel·ligents 

Si la persona es troba en situació de vulnerabilitat  es deriva amb una cita prèvia pro-

gramada a la oficina del Back Office perquè se li realitzi un assessorament personalit-

zat amb més privacitat i major temps de dedicació. Des del Front Office se li fa entrega 

d’un llistat de documents que ha de portar a la cita d’assessorament. 
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Cal destacar que quan arriba a Front Office una persona amb mobilitat reduïda o ne-

cessitat d’acompanyament, o arriba la demanda a través d’algun familiar o amic/ga 

que exposa aquesta situació, la derivació es fa directament a la llar de la persona. 

D’aquesta manera no cal que es desplaci al Back Office, i a la llar es fan les gestions 

d’assessorament i d’intervenció. 

Des de la coordinació del servei es van establir diferents circuits de treball per realitzar 

les diverses gestions que necessitin les persones que accedeixen al servei. Des del 

Front Office hi ha 3 circuits:  

 Circuit Front Office  És el circuit bàsic dels passos a seguir per atendre a les 

persones que accedeixen al servei. 

 Circuit Sense Subministrament  Si  la persona que s’adreça al Front Office es 

troba sense subministrament, s’agilitza el circuit i es dona cita urgent 

d’assessorament a Back Office en un màxim de 48h. El circuit dona les pautes 

a seguir per restablir el subministrament el més aviat possible, treballant con-

juntament amb la coordinació del servei. 

 Circuit IRER (Informe de Risc d’Exclusió Residencial)  Quan una persona  ar-

riba a Front Office i informa que té impagaments en les seves factures energè-

tiques, o rep una notificació de la companyia conforme el/la deixaran sense 

subministrament, o directament està sense subministrament, s’activa el circuit 

IRER. L’objectiu es realitzar l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial per les 

persones que es trobin en situació de vulnerabilitat i compleixin amb uns criteris 

econòmics, per evitar que tallin el subministrament a la persona o restablir-lo si 

no en té. Des del Front Office es facilita un llistat de documents que es necessi-

ten per fer l’informe per a que els porti a la cita d’assessorament i així poder fer 

l’informe. 
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Figura 2. Circuit de l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial 
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4.2. Servei d’Assessorament Energètic 

El Back Office és el punt d’atenció on es realitza l’assessorament personalitzat als 

usuaris/es vulnerables. Es realitza una enquesta de 65 preguntes per analitzar quines 

necessitats té la persona que s’adreça al servei i quines gestions es poden fer sobre 

els seus subministraments per optimitzar-los. El qüestionari es divideix en els següents 

apartats: 

 Dades sociodemogràfiques: Per conèixer la situació personal del ciuta-

dà/ciutadana que arriba al servei. 

 Dades de l’habitatge: Preguntes bàsiques per entendre la situació de 

l’habitatge en el que viu.  

 Dades de les instal·lacions: Per analitzar l’estat de les instal·lacions bàsiques. 

Aquestes preguntes serveixen per determinar si serà necessari fer una inter-

venció a la llar de la persona. 

 Dades de facturació (electricitat, gas i aigua): Per entendre de quin tipus de 

subministrament disposa. Aquestes preguntes es responen consultant directa-

ment les factures dels tres subministraments i determinant quines gestions són 

les més adequades en cada cas. 

 Dades Llei 24/2015: Bàsicament es vol detectar si la persona es troba en situa-

ció de vulnerabilitat i ja té un IRER que ho acrediti, i confirmar si té un tall inde-

gut per poder reconnectar el subministrament. 

Amb totes les preguntes es determina per un costat si és necessari fer una intervenció 

a la llar i, si és així, se li facilita una cita prèvia programada. I, per l’altre costat, es de-

terminaran les  gestions que es poden realitzar sobre les factures energètiques, sem-

pre que es tingui la conformitat de la persona per escrit. Inicialment les gestions que es 

realitzaven des del servei eren: 

 Reconnexió de subministrament: Quan hi ha hagut un tall indegut i la persona 

acredita que es vulnerable sota la Llei 24/2015, es fan les gestions per fer la 

reconnexió i restaurar el subministrament. 

 Alta de subministrament:  Davant una desconnexió, baixa voluntària o la ne-

cessitat de tenir un nou subministrament, es realitzen les gestions per aconse-

guir l’alta del subministrament. 

 IRER: Es realitza l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial per acreditar que la 

persona es troba en situació de vulnerabilitat i, per tant, emmarcat en la Llei 
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24/2015, i així no se la pot privar de subministrament. 

 Bo Social: Es sol·licita el Bo Social per aconseguir un descompte sobre la fac-

tura d’electricitat.  

 Canvi de potència: Es gestiona una baixada de la potència elèctrica contracta-

da si es considera que la persona té contractada una potència superior que no 

necessita. D’aquesta manera es redueix el cost de la factura d’electricitat. 

 Discriminació horària: Quan es considera que una persona té uns patrons de 

consum energètic que li permeten contractar la tarifa de discriminació horària 

per reduir l’import de la seva factura. 

 Canvi de comercialitzadora: És una de les principals gestions que es duen a 

terme quan es troba una situació de persona en situació de vulnerabilitat que 

està en una comercialitzadora de mercat lliure, i se’l vol protegir fent el canvi a 

una comercialitzadora de mercat regulat. 

 Canvi de titular: Quan la persona no és la titular del subministrament i no té co-

neixement de les seves factures perquè les rep un tercer, es realitza el canvi de 

titularitat per tenir el subministrament al seu nom. 

 Eliminació de serveis extres: S’analitza la factura i si es troben serveis extres 

en els subministraments, que la persona confirma que no utilitza, es procedeix 

a eliminar-los de la factura. 

 Ampliació de trams: La gestió es realitza per adequar els trams que es facturen 

a la factura d’aigua, en funció de les persones que viuen a l’habitatge. 

 Gestió de tarifa social: S’apliquen diferents bonificacions per reduir el cost de la 

factura d’aigua en funció de la situació de la unitat familiar. 

Amb l’evolució constant del mercat energètic i del projecte, les gestions que realitzen 

els PAEs s’han anat adaptant i adequant als canvis, i han aparegut noves gestions, 

com són per exemple: 

 Bonificació MUSA: S’aplica una bonificació que concedeix MUSA per les per-

sones que es troben en situació de vulnerabilitat social. 

 Fons de solidaritat: Es gestiona una bonificació que ofereix Aigües de Barcelo-

na per les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social. 

 Gestió BRIE o CII: Si és necessari realitzar una alta de subministrament 

d’electricitat o de gas, o un canvi de titular d’electricitat, i la persona té el butlletí 

caducat, s’han de fer les gestions pertinents per obtenir el Butlletí de Reconei-

xement de la Instal·lació Elèctrica en el cas d’electricitat, o el Certificat 

d’Inspecció de la Instal·lació en el cas de gas. 
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 Gestió de cèdules: Si és necessari realitzar una alta de subministrament 

d’electricitat i la cèdula d’habitabilitat està caducada, s’han de fer les gestions 

pertinents per obtenir-la. 

Des del Back Office també es reforça apoderar a les persones per a que es facin les 

gestions per elles mateixes, ja que així prenen consciència de les seves factures ener-

gètiques, i  de com tornar a fer aquestes gestions si fos necessari.  

Des de la coordinació de servei s’estableixen tots els circuits de treball per a poder dur 

a terme les gestions exposades anteriorment. Els circuits definits pel Back Office són:  

 Sense Subministrament: Defineix els passos necessaris per aconseguir el repte 

de reconnexió quan hi ha hagut un tall del subministrament. Hi ha un circuit per 

cada subministrament: electricitat, gas i aigua. 

 Alta Subministrament: Defineix els passos necessaris per aconseguir el repte 

d’alta de subministrament quan hi ha hagut una desconnexió, baixa voluntària o 

és vol fer una alta de nou subministrament. Hi ha un circuit per cada subminis-

trament: electricitat, gas i aigua. 

 Tràmits de gas: Aquest circuit determina els passos a seguir per realitzar les 

gestions explicades anteriorment de: 

- Canvi de titular 

- Canvi de comercialitzadora 

- Eliminar serveis extres 

 Tràmits d’electricitat: Aquest circuit determina els passos a seguir per realitzar 

les gestions explicades anteriorment de: 

- Canvi de titular 

- Canvi de comercialitzadora 

- Discriminació horària 

- Baixada de potència 

- Eliminar serveis extres 
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Figura 3. Circuit de Tràmits d’Electricitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tràmits d’aigua: Aquest circuit determina els passos a seguir per realitzar les 

gestions explicades anteriorment de: 

- Canvi de titular 

- Tarifa social 

- Canvi d’ús a domèstic 

- Ampliació de trams 

 Fons de Solidaritat: Aquest circuit es va elaborar posteriorment quan els PAEs 

van començar a realitzar el tràmit, i tot i que està nombrat en el circuit de trà-

mits d’aigua, té circuit propi on s’explica detalladament com fer la gestió. 
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 Bonificació MUSA: Aquest circuit es va elaborar posteriorment quan els PAEs 

van començar a realitzar el tràmit, i tot i que està nombrat en el circuit de trà-

mits d’aigua, té circuit propi on s’explica detalladament com fer la gestió. 

 Bo Social: Aquest circuit defineix els passos per tramitar el descompte del bo 

social sobre la factura elèctrica. S’ha modificat durant el projecte per adaptar-se 

al nou bo social. 

 BRIE: Aquest circuit es va definir per aconseguir butlletins elèctrics pels usua-

ris/es que no en tenen o no poden tramitar-lo per si mateixos. 

 CII: Aquest circuit es va definir per aconseguir butlletins de gas pels usuaris/es 

que no en tenen o no poden tramitar-lo per si mateixos. 

 IRER: Defineix els passos necessaris per tramitar l’Informe de Risc d’Exclusió 

Residencial. 

Des del Back Office també es gestionen les sol·licituds de subvenció de rehabilitació, 

tot i que no existeix pròpiament com a circuit de treball del servei.  

4.3. Servei d’Intervenció a la llar 

El tercer nivell de servei és la intervenció a la llar on s’acorda una visita al domicili de 

la persona per determinar l’estat de l’habitatge mitjançant una enquesta de 40 pregun-

tes que recopila el/la professional del servei. El qüestionari es divideix en els següents 

apartats: 

 Dades de l’habitatge: Són preguntes per recollir l’estat de l’habitatge i comple-

mentar la informació que es respon a les altres dues enquestes. 

 Dades en relació als equipaments: Són preguntes per determinar quins equi-

paments té la persona a la llar (calefacció, refrigeració, cuina, finestres, banys, 

electrodomèstics, etc...), i l’estat en el que es troben. 

 Dades vinculades a les instal·lacions: Són preguntes per valorar la instal·lació 

d’electricitat, de gas i d’aigua de la llar, i de butà si n’hi ha. 

En la mateixa visita s’informa a les persones dels hàbits d’estalvi energètic que poden 

aplicar a la llar i la regulació dels equips de consum. Per últim es mostren i s’expliquen 

diferents tipus de material d’estalvi de baix cost que es pot instal·lar a la llar per reduir 

el consum energètic i mantenir el confort tèrmic. En el cas que siguin persones usuàri-

es de serveis socials  s’instal·la aquest tipus de materials a la llar. El material que s’ha 

instal·lat durant l’any 2017 ha estat: 
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 Burlete Polie. TesaMoll 10x9: 505 unitats. 

 Burlete Perfil V TesaMoll Corredera: 201 unitats. 

 Burlete Tesaumbral 90x38 Blanc: 163 unitats. 

 Burlete Tesaumbral 90x38 Marró: 283 unitats. 

 TesaMoll Thermo Cover: 143 unitats. 

 Reflectors Radiadors: 19 unitats. 

 Rellotge sorra per dutxa: 351 unitats. 

 Reductor de cabal de dutxa: 530 unitats. 

 Termòmetre/higròmetre: 662 unitats. 

 Temporitzador: 115 unitats. 

 Regleta: 434 unitats. 

 Bombeta GU10 Silversanz: 716 unitats. 

 Bombeta GU5.3 Silversanz: 490 unitats. 

 Bombeta E27 SilverSanz 15W: 1.717 unitats. 

 Bombeta E14 SilverSanz 11W: 347 unitats. 

El servei contempla la possible derivació des del Front Office per tal de realitzar inter-

vencions directes si les persones no es poden desplaçar al Back Office per fer 

l’assessorament energètic. En aquest cas el/la professional aniria directament a la llar 

per fer la intervenció i també l’assessorament.  

També es poden fer derivacions directes a la llar des d’agents externs al servei com 

són Serveis Socials, Centres d’Atenció Primària, Bombers i entitats, si consideren que 

tenen casos de mobilitat reduïda o que necessiten acompanyament. En aquests casos 

les persones no passarien ni per Front Office ni per Back Office i es faria tot el treball 

del servei directament a la llar. 

En aquests casos de derivació directa les gestions i tràmits que es realitzen a la llar 

són els mateixos que els que es fan en l’assessorament del Back Office. De la mateixa 

manera els circuits de treball definits per fer les gestions a intervenció són compartits 

amb assessorament, però hi ha dos circuits propis en aquest punt del servei: 

 Circuit de mobilitat reduïda: El circuit defineix els passos que s’han de seguir 

per derivar les persones que tenen mobilitat reduïda, i com treballar els seus 

casos. 

 Circuit de bombers. El circuit defineix com es fa la derivació externa des de 

bombers fins als PAEs i com s’ha de  treballar des del nostre servei 
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Figura 4. Circuit de Derivació de Bombers 
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5. Detecció de situacions de desprotecció i 
pobresa energètica en la població intervinguda  

5.1. Quantificació de les situacions de desprotecció i po-
bresa energètica 

Un servei universal proporcional com el PAE obert a la ciutadania ha comptat amb una 

eina de cribatge per a la detecció de llars en situació de pobresa energètica. En aques-

ta eina entre altres es disposa dels indicadors de pobresa energètica de l’enfoc subjec-

tiu, és a dir, pot mantenir la temperatura adequada a la llar hivern; b) retràs en el pa-

gament de subministraments energètics en els darrers 12 mesos i c) presencia 

d’humitats i/o floridura en parets, terra, sostre o fonaments.  

A continuació, es presenta els resultats obtinguts i a tall comparatiu s’utilitza les xifres 

obtingudes en població general per a la ciutat de Barcelona a partir de l’Enquesta de 

Condicions de Vida. Les diferències entre la població intervinguda i la població general 

són més que notables.  

En primer lloc, cal destacar que, tot i la vocació universal del servei, el 83% de la po-

blació atesa a les oficines presentava un dels tres indicadors de pobresa energètica. 

Per una banda indica l’emergència social respecte el fenomen de la pobresa energèti-

ca existent a la ciutat i, per altra, que existeix un marge important per incrementar 

l’atracció de la població interessada en eficiència energètica i estalvi energètic.    

El percentatge de llars ateses que durant el 2017 han declarat no poder mantenir una 

temperatura adequada a la llar durant els mesos d’hivern, ascendeix a 68,6%. Recor-

dar que aquesta xifra en llars de població general a Barcelona era del 7% l’any 2016.   

1 de cada dos llars atesa en les oficines dels PAE tenia dificultats per al pagament de 

la factura dels subministraments energètics, percentatge molt superior pels valors cal-

culats en llars de població general a Barcelona on el percentatge es situa al 5%.  

Les llars amb presència d’humitats i/o floridura en parets, terra, sostres o en els fona-

ments detectades en les oficines de PAEs ascendeix al 26,9%, lluny del 6% de les llars 

habitades per la població general de la ciutat de Barcelona.   

En darrer lloc, i més dramàtic, existeix un percentatge molt elevat de llars que pateixen 

els tres indicadors de pobresa energètica, 13,9% i que per tant viuen diàriament en 

una situació de pobresa energètica severa.  
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Gràfic 3. Indicadors de percepció de la pobresa energètica a Barcelona en llars ateses 

a PAEs. PAE, any 2017. 

 

5.2. Distribució segons factors associats a la pobresa 
energètica 

La pobresa energètica es distribueix de manera desigual entre grups de població, pel 

que diferents aspectes socials, econòmics, de l’habitatge i de salut ens permeten 

aproximar-nos a la situació de vulnerabilitat de les llars ateses al programa PAE.  

5.2.1. Factors demogràfics i socioeconòmics 

A continuació es presenten els resultats dels indicadors de percepció de pobresa 

energètica en les llars intervingudes per PAEs estratificats per tipus de llar, per situació 

de desocupació dels membres de la llar i per règim de tinença de l’habitatge.  
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Gràfic 4. Indicadors de percepció de la pobresa energètica segons factors demogràfics 

i socio-econòmics  

 

El primer que cal observar és que el percentatge dels indicadors de pobresa energèti-

ca utilitzats són lleument superiors en les llars intervingudes, és a dir que han rebut el 

servei d’assessorament i/o intervenció domiciliria. Així, el 70,9% declara patir dificultats 

per mantenir l’habitatge a una temperatura adequada i el 55,8% té dificultats econòmi-

ques per a fer front al pagament dels subministraments energètics.  

La situació de les llars amb població molt afectada, inclús creix en les llars on hi ha 

menors a càrrec, en aquest cas el 73% de les llars on hi ha menors pateix una situació 

d’incapacitat per mantenir l’habitatge a una temperatura adequada els mesos freds i 

s’agreuja en llars en les que un adult, habitualment dones, viuen soles amb menors a 

càrrec, 74,3%.  

Les dificultats econòmiques estan associades a aquesta problemàtica, així les llars 

amb tots els membres en situació de desocupació presenten una situació agreujada 

respecte la incapacitat de mantenir la temperatura adequada, un 73,5%. I són les llars 

amb règim de tinença en lloguer ja sigui a preu de mercat o lloguer social les que pre-

senten majors percentatges de despesa per mantenir la temperatura adequada a 

l’interior de l’habitatge. 
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Per altra banda, tant les llars on hi ha menors a càrrec, com mare/pare sols amb me-

nors a càrrec, tenen un percentatge elevat i agreujat per fer front al pagament de les 

factures dels subministraments energètics, fins a deu punts percentuals superiors que 

la mitjana de llars ateses a PAE. Aquesta situació també la pateixen les llars amb tots 

els membres en situació de desocupació.  

La inseguretat residencial a la ciutat de Barcelona és creixent i empeny a les llars a fer 

front a dilemes sobre en què destinar els escassos recursos de la llar. Les llars en rè-

gim de lloguer, tant a preu de mercat com de lloguer social, i també les llars amb hipo-

teca pendent de pagament presenten percentatges superiors respecte les dificultats en 

el pagament dels subministraments energètics.  

En resum, la pobresa energètica es distribueix de manera desigual entre grups de po-

blació i són les llars amb presència de menors o llars amb pare/mare sol amb fills/es o  

tots els seus membres en atur les que presenten indicadors de pobresa energètica 

més agreujats. El règim de tinença de lloguer a preu de mercat o social i en règim de 

propietat pagant hipoteca presenta indicadors més elevats de pobresa energètica, es-

pecialment l'indicador de dificultats econòmiques en el pagament dels subministra-

ments energètics. 

5.2.2. Factors associats a l’estat de l’habitatge 

Les característiques d’eficiència energètica dels habitatges són un element cabdal per 

evitar la pèrdua desproporcionada d’energia útil i poder mantenir la temperatura ade-

quada a l’interior de l’habitatge de manera eficient i evitar infiltracions d’aire i aparició 

d’humitats i floridures.  
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Gràfic 5. Indicadors de percepció de l’estat de l’habitatge a Barcelona en llars ateses a 

PAEs. PAE, any 2017 

 

En el gràfic anterior es pot observar diferents indicadors respecte les deficiències tèr-

miques dels habitatge atesos per PAEs. Destaca que el 26,9% de les llars declara tenir 

goteres, humitats o floridura en parets sostres o fonaments a l’habitatge. El 15,5% té 

defectes en parets exteriors i el 5% declara tenir defectes estructurals en l’habitatge. 

La combinació d’aquests tres indicadors ens informa que el 30,0% de les llars ateses 

pel servei de PAEs declaren viure en habitatges amb baixa eficiència energètica, és a 

dir, que o viuen en habitatges amb goteres, humitats o floridura o defectes en parets 

exteriors o defectes estructurals. La presència d’aquest defectes als habitatges com-

promet greument l’aïllament tèrmic i l’eficiència energètica dels habitatges. 

Addicionalment, els habitatges atesos per PAEs per les seves característiques estruc-

turals presenten escassetat de llum natural (23,1%) i incapacitat per tenir una ventila-

ció adequada (10,1%).   

5.2.3. Factors associats a l’estat de salut  

En situacions de pobresa energètica, el fred exterior penetra a l'interior dels habitatges 

i augmenta la humitat i floridura i pot acabar generant a través de diverses vies els 

impactes directes en la salut física. També, la salut mental també es pot veure afecta-

da, així, la falta de confort tèrmic; la preocupació per les factures; l'experiència o la por 

de "caure" en una situació de deute; la por a experimentar fred; l'encongiment de l'es-

pai de la llar que es pot mantenir càlid; l'estigma associat; la vivència del deteriorament 

de la llar; i l'absència de sensació de control sobre la situació són elements que des-

encadenen angoixa i/o estrès i/o canvis anímics, els quals a la vegada poden desen-

26,9% 23,1% 

10,1% 
15,5% 

5,0% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Goteres,
humitats o
floridura

Escassetat
llum Natural

Ventilació
inadequada

Defectes
parets

exteriors

Defectes
estructurals
habitatge

P
e
rc

e
n
ta

tg
e
 



Memòria 2017  -  Punts d’Assessorament Energètic 

 

44 

 

cadenar distorsions en els sistema immune, hormonal i circulatori i augmentar hàbits 

de consum de substàncies tòxiques. Així doncs, la mala salut mental i física, doncs, es 

retroalimenten.   

En el següent gràfic es pot observar que en les llars ateses pels PAEs existeix una 

important càrrega de situacions de malaltia. Així, el 4% de les llars declaren que algun 

membre de la llar té necessitat d’una màquina d’assistència sanitària amb connexió 

elèctrica.  

La prevalença de llars amb algun membre que pateix alguna patologia respiratòria és 

molt elevada (28,5%) així com les malalties cardiovasculars. En darrer terme, pràcti-

cament 1 de cada 2 llars (47,2%) declara que algun membre de la llar pateix depressió 

o ansietat.  

La població amb malalties pre-existents és més susceptible als efectes de la pobresa 

energètica, situació que pot agreujar la seva situació i l’espiral o atrapament de la po-

bresa es retroalimenta.  

Gràfic 6. Indicadors d’estat de salut a Barcelona en llars ateses a PAEs. PAE, any 

2017 
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5.3. Drets energètics i dificultats d’accés a l’energia 

La ciutadania sovint desconeix els seus drets en relació a l’accés i manteniment dels 

subministraments d’energia, per aquest motiu una de les funcions clau dels PAEs és 

poder detectar vulneracions o incompliments de la legislació vigent i evitar talls per 

avis d’impagament. 

La xifra de llars que té avisos de tall per motius econòmics ascendeix a 2.546 llars, el 

que suposa que el 32,6% de les llas ateses a PAEs. La situació de vulnerabilitat eco-

nòmica és molt elevada, i es pot contrastar tenint en compte que dels que han rebut 

avisos de tall, el 46,3% els ha rebut per més d’un subministrament energètic.  

Gràfic 7. Distribució dels avisos de tall i de talls per tipus de subministrament energètic. 

 

Per altra banda, no és menys cert, que les llars amb deutes pendents pateixen pràcti-

ques d’assetjament per part de les diferents empreses comercialitzadores dels submi-

nistraments energètics. Com es pot veure en la figura següent, el 16,3% de les perso-

nes ateses declarava haver patit trucades, missatges o cartes reclamant el deute en el 

subministrament d’electricitat, el 18,5 en el cas del subministrament de gas natural i un 

13,2% en el cas del subministrament d’aigua. 
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Gràfic 8. Resultats respecte a manifestacions que fan les persones a les que atenem 

respecte a si han rebut trucades, missatges i cartes reclamant deute. 

 

 

 

 

 

 

 
Els PAEs també realitzen i acompanyen en l’elaboració i gestió de la Sol·licitud de 

l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial (SIRER), concretament al llarg del 2017 s’han 

tramitat 2.269 sol·licituds.  

Gràfic 9. Evolució mensuals relativa als SIRERs lliurats i als IRERs efectius realitzats. 
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Evolució mensual comparada entre SIRER i IRER. PAE 2017  

 El 16,3% de les llars declara haver patit trucades, missatges o 

cartes reclamant el deute en el subministrament d’electricitat.  

 El 18,5% de les llars declara haver patit trucades, missatges o 

cartes reclamant el deute en el subministrament de gas natural 

 13,2% de les llars declara haver patit trucades, missatges o 

cartes reclamant el deute en el subministrament d’aigua 
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6. Acció i intervenció: Eix de garantia de drets i de 

millora de l’eficiència energètica 

6.1. Servei de detecció de la pobresa energètica: xifres, 
perfil de persona atesa  i derivació 

6.1.1. Xifres d’atenció a les oficines PAEs 

A 31 de desembre de 2017 el nombre de llars ateses a les oficines obertes a tota la 

ciutadania és de 8.462 llars, a les que cal afegir-hi les llars que per qüestions de mobi-

litat reduïda s’han intervingut a domicili, 278 llars. El nombre de persones que viuen a 

les llars ateses ascendeix a 23.231 persones.  

Gràfic 10. Nombre total de llars ateses i persones destinatàries directes en els Punts 

Assessorament Energètic. PAE 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gràfic següent es pot observar l’evolució mensual de persones ateses en les dife-

rents oficines d’atenció ciutadana dels PAEs. En aquest es pot apreciar que el servei 

repunta el volum d'activitat en els mesos de més fred del 2017 (febrer, març, octubre i 

novembre) i manté l’activitat la resta de l'any. La pobresa energètica sovint es relacio-

na amb un fenomen estacional, però com s’observa la població acudeix al servei tam-

bé en els altres mesos més càlids.  

Per altra banda, cal destacar que les oficines amb major activitat són el PAE Sant Mar-

tí, el PAE Ciutat Vella i el PAE Sants, i les que presenten menor activitat són PAE 
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Corts i PAE Gracia. Cal destacar, contra pronòstic que el PAE Zona Nord té una activi-

tat inferior a l’esperada, que podria explicar-se per la coincidència en el temps d’un 

altre programa “A porta” que realitza un servei d’atenció a la pobresa energètica al 

barri de Ciutat Meridiana i per l’elecció de l’espai en el que s’ubica el Front Office que 

no és del tot visible ni conegut per la ciutadania.  

Gràfic 11. Evolució mensual de llars ateses en els Punts Assessorament Energètic. 

PAE 2017  

 

6.1.2. Perfil de les persones ateses a Front Office 

A continuació es presta atenció al perfil de persones usuàries referents de les llars que 

cerquen informació, orientació, i assessorament a les Oficines de PAEs.  

La crisi econòmica i la desigual sortida de la mateixa ha fet emergir nous fenòmens 

com la pobresa energètica i la inseguretat residencial, situacions que s’associen a una 

sobrecàrrega de responsabilitats en la gestió familiar, les quals, habitualment, recauen 

en les dones. Aquest fenomen es pot comprovar en les oficines de les PAEs en les 

que el 67,9% de persones ateses són dones.  

Segons origen, les persones nascudes fora d’Espanya s’adrecen amb major proporció 

a les oficines de PAEs, són habitualment el col·lectiu amb major dificultat d’accés al 

mercat de l’habitatge, hi accedeixen en pitjors condicions i la barrera lingüística sovint 

és un problema afegit per a la gestió de la factura energètica.   
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El 41,8% de les persones referents de la llar ateses a les oficines de PAEs, té un nivell 

màxim d’estudis acabats de primària o inferior. 

Per altra banda, el perfil de les llars que s’adrecen a les oficines destaca per estar for-

mat per llars amb menors a càrrec (48,4%). També representen una proporció impor-

tant les llars formades per mare o pare sol amb menors (11,9%). Recordar que els 

menors són una població més susceptible a l’exposició del fred a l’interior de 

l’habitatge i a les humitats que poden desencadenar mala salut.  

La pèrdua de renda disponible fa més vulnerable les llars a la pobresa energètica, així 

el 54,3% de les llars ateses tenia tots el membres en edat de treballar en situació de 

desocupació, situació que s’associa a estar en risc de pobresa energètica i que el ser-

vei pot ajudar a defensar els drets energètics i a optimitzar la factura energètica.  

Les llars ateses a les oficines generalment presenten un règim de tinença de lloguer, ja 

sigui a preu de mercat (55,8%) o lloguer social (14,4%), aquests habitatges solen pre-

sentar pitjors condicions d’habitabilitat i menys propensió a la rehabilitació, un servei 

d’atenció a la pobresa energètica pot ajudar a atenuar i/o prevenir una situació de po-

bresa energètica.   

Gràfic 12. Perfil de persones usuàries referents de les llars ateses a les oficines PAEs. 

PAE, any 2017. 
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6.1.3. Derivacions a les oficines PAEs 

La majoria dels casos atesos pels PAE són persones que s'apropen voluntàriament als 

punts d'assessorament o són derivades des dels Centres de Serveis Socials. En el 

següent gràfic es mostra l’evolució mensual de derivacions realitzades per Centres de 

Serveis Socials.  

El 42,7% de les llars ateses en les oficines de PAEs venen derivades pels Centres de 

Serveis Socials. Els centres que més han realitzat aquesta activitat són els que es tro-

ben localitzats en el territori d’intervenció de Ciutat Vella i Eixample. Per altra banda, 

no s’aprecia un patró evident en l’evolució de les derivacions per part dels Centres de 

Serveis Socials.  

Gràfic 13. Evolució mensual llars ateses en els Punts Assessorament Energètic. PAE 

2017  

 

L'Ajuntament reconeix l'existència de moltes llars vulnerables que o bé desconeixen el 

servei de PAE o no es reconeixen com a vulnerables. En aquest sentit s’han posat en 

funcionament diferents protocols en diferents serveis per a detectar i derivar casos 

vulnerables al programa PAE: 

 Centres d'Atenció Primària de salut (CAP) i Centres d'Atenció i Seguiments a 

les drogodependències (CAS) el personal ha rebut formació específica sobre 

pobresa energètica i com derivar a PAEs. 
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energètic o d'aigua corrent.  

 Unitats d'Exclusió Residencial (UCER) i Servei d'Intervenció i mediació en situ-

ació de pèrdua i / o Ocupació d'Habitatge (Sipho): els equips d'intervenció en 

matèria d'habitatge també han rebut formació per a identificar casos de pobre-

sa energètica i derivar. 

Tot i els esforços la xifra de derivacions és baixa i poc significativa i, per tant, el marge 

per incrementar derivacions en futures edicions és molt ampli. 

6.2. Servei d’assessorament i intervenció energètic a 

6.2.1. Xifres d’atenció al servei d’assessorament energètic 

A 31 de desembre de 2017 el nombre de llars ateses al servei d’Assessorament Ener-

gètic ha estat de 5.289 llars i el nombre de persones que viuen a les llars ateses as-

cendeix a 14.121 persones. Cada llar que ha estat intervinguda al servei 

d’assessorament de promig ha estat atesa 3,21 vegades, tenint en compte les visites 

de seguiment a les oficines del servei d’assessorament i les intervencions a domicili en 

el cas de necessitat.   

Gràfic 14. Nombre total de llars ateses i persones destinatàries directes en els Punts 

Assessorament Energètic. PAE 2017  
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Gràfic 15. Evolució mensual llars ateses en el servei d’assessorament energètic. PAE 

2017  

 

6.2.2. L’estat tarifari dels subministraments energètics  

L’assessorament energètic tarifari del servei consisteix en l’estudi de les factures ener-

gètiques i de la composició sociodemogràfica de la llar per a valorar la possibilitat 

d’optimització de la despesa energètica. A continuació destaquem alguns indicadors 

per a cada un dels subministraments, és a dir, electricitat, gas i aigua. 

Les característiques tarifàries en el cas del subministrament elèctric més destacables 

es poden veure en el següent gràfic, on es detalla alternatives per a la optimització en 

la part variable de la factura elèctrica. Destaca que el 51,3% de les llars tenen el servei 

elèctric contractat en el mercat lliure, on cal recordar, no existeix la possibilitat de boni-

ficació en cas de consumidor vulnerable. El 86% de les llars no disposava de bo social 

i fins a un 92,8% no disposa de discriminació horària.  
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Gràfic 16. Situació subministrament elèctric abans intervenció servei assessorament. 

PAE 2017  

 

En el cas del subministrament de gas la possibilitat d’optimització tarifària és més re-

duïda, tot i això cal destacar que fins a 71,5% de les llars que disposen de gas natural 

tenien contractat el servei en el mercat lliure. Situació que possibilita la contractació de 

serveis extres que, sovint, són innecessaris o menys prioritaris pel nivell de renda dis-

ponible de les llars intervingudes, això succeeix en el 35,9% de les llars intervingudes. 

Gràfic 17. Situació de subministrament de gas abans de la intervenció del servei 

d’assessorament. PAE 2017  

 

El marge d’optimització en el subministrament de l’aigua és major, doncs existeix di-

verses mesures que, per una banda, disminueixen el cost fix de l’aigua i, per l’altra, 

bonifiquen la persona consumidora vulnerable. Una contractació inadequada dels 

trams d’aigua necessaris segons persones empadronades a l’habitatge encareix la 

despesa del subministrament de l’aigua, aquesta situació s’ha pogut observar en el 

20,4% de les llars intervingudes. Les mesures de bonificació tarifària en el subminis-

trament de l’aigua són dos: la tarifa social i el fons de solidaritat. Al respecte, trobem 

que el 50,1% de les llars no disposa de tarifa social tot i reunir els requisits per a ser-
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ne destinatari. Similarment, el 51,8% tampoc disposava de la bonificació del fons de 

solidaritat, tot i reunir els requisits.    

Gràfic 18. Situació de subministrament d’aigua abans de la intervenció del servei 

d’assessorament. PAE 2017  

 

Al llarg del 2017 s’han realitzat diverses gestions d’optimització de factures i de gestió 

tarifària dels subministraments bàsics de les llars ateses. Principalment destaquem els 

següents: 

Gràfic 19. Principals gestions realitzades a nivell tarifari. PAE 2017  
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Pel que fa a la gestió del bo social elèctric evidenciar l’evolució mensual en la tramita-

ció d’aquesta mesura de protecció en el sector elèctric.  

Gràfic 20. Principals gestions realitzades a nivell tarifari. PAE 2017  
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Acció i intervenció: Eix foment de l’ocupació i millora 
de l’ocupabilitat 

6.3. Context laboral  

Des de l’any 2008, Barcelona igual que Catalunya, i que la major part d’Europa, pateix 

les conseqüències d’una greu crisi econòmica. Els efectes en el mercat de treball van 

estar marcats per un important augment de l’atur i posteriorment per un atur de molt 

llarga durada.  

Cal recordar que a l’any 2007 a Catalunya es registrava un atur del 6,5%, i en tan sols 

6 anys  va arribar a ser del 21,9% el 2013. L’any 2017 l’atur era del 12,6%, entre una 

població activa sensiblement disminuïda. Per altra banda, l’atur de llarga durada, entès 

com un any o més en situació d’atur, ha passat a ser un fenomen pràcticament minori-

tari, només ho és un 1,5% dels aturats l’any 2007 que va passar a ésser un 11,5% 

l’any 2017. Situació que afecta amb major probabilitat a la població major de 45 anys, 

la proporció d’aturats de llarga durada en aquesta població era del 69% l’any 2017.   

La manca d’oportunitats laborals en aquest context econòmic recessiu i, la constant 

modernització del mercat de treball com a conseqüència de la innovació tecnològica, 

posa en evidència la necessitat de noves competències laborals que sovint no es cor-

responen amb les que les persones en situació de desocupació tenen la capacitat 

d’oferir.  

Les polítiques actives d’ocupació són cabdals per a evitar situacions d’exclusió social, 

afavorir el benestar del individus, millora de la dinàmica del mercat laboral i les condi-

cions d’ocupació.  

6.4. Perfil de les persones participants als plans 
d’ocupabilitat: Programa de Suport al territori 

A continuació es presenta el perfil demogràfic i la situació econòmica de la llar de les 

persones participants en el programa de suport territorial, d’ara endavant PST, és a dir 

de les persones que han conformat els plans de promoció de l’ocupabilitat.  
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Descripció sociodemogràfica i econòmica de les persones participants  

Els PST han estat majoritàriament dones, així el 63% eren dones i el 37% eren homes, 

tal com s’observa en el gràfic següent. La majoria dels participants superava els 45 

anys, l’edat mitjana dels i les participants era de 51 anys. Majoritàriament, el 75% de 

les persones participants són nascudes a Catalunya o la resta d’Espanya. El nivell 

educatiu de les persones participants no és ni molt menys baix, destaca que el 30% 

declara tenir estudis universitaris.  

Gràfic  21. Descripció del perfil de persones participants al Programa de Suport al Ter-

ritori. PAE 2017  

 

La situació econòmica de les persones participants cal contextualitzar-la en una desi-

gual sortida de la crisi econòmica. Les dificultats econòmiques derivades d’aquesta 

han fet augmentar la vulnerabilitat de les llars a Catalunya i s’ha incrementat el risc a la 

pobresa des dels inicis de la crisi. La recuperació està essent de manera desigual en-

tre la població i té conseqüències en el benestar de les persones. 

Així, tenint en compte el conjunt de persones participants que han participat en el PST 

el 40% declara tenir uns ingressos familiars inferiors als 450 euros i el 32% disposava 

d’uns ingressos mensuals entre 451 i 900 euros. El 48,5% dels i les participants vivia 

en llars amb baixa intensitat de treball, és a dir, llars en que tots els membres en edat 

de treballar es troben en situació de desocupació. 

Baixos ingressos disponibles a la llar i baixa intensitat laboral de la unitat familiar en 

edat de treballar tenen conseqüències negatives, obvies, per a la llar. Entre aquestes 
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podem destacar que el 66,6% de les llars de les persones participants pateixen carèn-

cia material severa, comparativament amb la població general de Catalunya la diferèn-

cia és extrema, actualment és del 6,5%. A més, subjectivament la privació econòmica i 

material és viscuda amb dificultats, com s’observa el 78,8% declarava arribar a final de 

mes amb dificultats o moltes dificultats.   

Situació laboral i estratègies de cerca de feina abans del Programa Suport al 

Territori  

Les persones de més de 45 anys troben especials dificultats per a reincorporar-se al 

mercat de treball. Les probabilitats de trobar una feina es redueixen a més d’un 50% a 

partir del moment en què la persona fa els 45 anys1.  

Els i les participants es trobaven majoritàriament, en atur de llarga durada, el 73,3% es 

trobava en situació de desocupació durant més d’una any, i fins a un 40% es trobava 

en situació d’atur de molt llarga durada, és a dir, més de dos anys d’atur ininterromput.  

Gràfic 22. Temps en situació d’atur dels participants abans d’entrar al programa Suport 

al Territori.  

 

Les accions individuals que pot emprendre una persona en situació d’atur poden ser 

diverses, a continuació es detalla les accions o estratègies que més comunament rea-

litzaven les persones participants abans d’entrar al PST per a cercar feina. Aquella 

acció que més freqüentment realitzaven és consultar d’ofertes de feina o posar anun-

cis, per diversos canal inclòs internet (75,7%).  La segona de les estratègies més em-

                                                

 

1
Rica, S. de la & Anghel, B., 2014. Los parados de larga duración en España en la crisis actual. 
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prada és sol·licitar treball a alguna oficina d’ocupació privada (42,4%) per davant de la 

sol·licitud de feina en les Oficines Publiques d’Ocupació (33,3%) 

Gràfic 23. Estratègies de cerca de feina abans d’entrar al programa Suport al Territori.  

 

6.5. Formació i pràctiques de suport al territori 

Metodològicament hem considerat la formació delsles participants de manera continua. 

Són 8 mesos de formació que es distribueixen en: dos mesos de formació en compe-

tències teòrico-pràctiques i socials, i, la fase posterior de 6 mesos de formació i treball 

al lloc de feina en la qual, aquestes competències, es desenvolupen i s’assoleixen. 

L’objectiu és, per una banda,  l’activació i mobilització del recursos personals i compe-

tencials de la persona i , per una altra, aquest procés de millora competencial el vincu-

lem amb una primera experiència laboral en un nou nínxol d’ocupació com és el del 

Green Jobs.  

L’organització del procés formatiu  en dos moments concrets, abans de l’entrada efec-

tiva als territoris,  ens ha permès el seguiment, orientació i coneixement dels/les parti-

cipants facilitant l’assoliment de continguts i l’adaptació a la dinàmica formativa i labo-

ral posterior. 

Des d’aquesta lògica, els dos moments dels procés formatiu es concreten en: 

 Formació en competències del perfil professional 

 Formació pràctica als territoris d’intervenció del servei 

6.5.1. Formació en competències tècniques i transversals   

Durant l’any 2017 hem format a 42 persones impartint un total de 549 hores lectives. 

La distribució d’aquestes hores és la següent: 
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Gràfic 24. Distribució per àmbit de continguts de la formació.  

  

En quan als continguts Ttòric-pràctics, s’han dissenyat tenint en compte que la gran 

majoria dels/les participants venien d’activitats professionals que no tenien coneixe-

ments previs com agents energètics: Pobresa i pobresa energètica, conceptes bàsics 

d’energia, subministraments bàsics a les llars, comptabilitat energètica i facturació,  

talls de subministres,  legislació, seguretat i eficiència de les instal·lacions domèsti-

ques, Instal·lacions elèctriques, tèrmiques i d’aigua bàsiques, monitors energètics o 

conceptes bàsics de les edificacions. Metodològicament, tots aquests continguts es 

van unificar en un manual de formació en Agents Energètics, que ha estat la guia per 

el professional formador per impartir-los, a més de complementar-la amb l’ús de recur-

sos de suport: tallers formatius d’electricitat bàsica, visites formatives a empreses 

energètiques, eines TIC per familiaritzar-se en les gestions davant les companyes de 

subministraments energètics, etc.,  

Dins de la formació teòric pràctica s’han contemplat 27 hores de taller en electricitat 

bàsica, amb l’objectiu, com hem destacat abans, de donar una formació inicial als/les 

participants no familiaritzats amb aquest coneixement professional. 

L’àmbit de formació social, s’ha organitzat en un sèrie de continguts vinculats a les 

competències específiques i transversals definides al perfil professional que han per-

mès el desenvolupament personal i professional dels/les participants: Competències 

TIC, d’accés al mercat de treball i transversals.  

Els continguts impartits s’han centrat en l’ús i coneixement de les eines TIC que els i 

les participants farien  servir de manera habitual al seu lloc de feina: Edició de textos, 
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gestió de correu electrònic, coneixement del aplicació informàtica de gestió 

d’informació del projecte, etc.,) Aquest àmbit l’hem treballat des de la metodologia del 

centre d’interès organitzant les activitats amb una metodologia col·laboratives i de tre-

ball en equip.. 

La formació en competències d’accés al mercat de treball l’hem organitzat vinculada a 

l’orientació laboral dels/les participants. El format emprat és el de capsules formatives  

de coneixement del mercat de treball i dels sectors productius relacionats amb 

l’energia, definició del perfil professional, dinàmiques i rol playings de processos de 

selecció per competències, amb l’objectiu d’activar, apoderar i donar recursos a les 

persones per millorar el procés de recerca de feina.  

La formació en competències transversals la van orientar per treballar les que inicial-

ment es van definir al perfil professional: 

 Competències lingüístiques i matemàtiques 

 Capacitat d’organització i planificació. 

 Treball en equip 

 Capacitat de comunicació i atenció a les persones 

 Empatia 

 Responsabilitat 

 Iniciativa 

Aquesta definició es va fer tenint en compte que les característiques i objectiu del pro-

jecte, atendre a persones en situació de vulnerabilitat, determinava quines havien de 

ser les competències transversals més adients pel desenvolupament de les tasques i 

funcions que els professionals de suport haurien de portar a terme en la fase posterior 

de treball als territoris.  

L’organització de la formació es van dissenyar en un format modular amb càpsules 

formatives vinculades a les 8 competències bàsiques agrupades en 4 grans blocs te-

màtics: Competències de comunicació i relació, d’identificació, d’afrontament i instru-

mentals bàsiques. 

El desenvolupament dels continguts contemplava diversitat de metodologies i recursos 

formatius de suport: classes magistrals d’experts en cada àrea, tant de professionals 

socials que intervenen al propi projecte com de professionals d’empreses ordinàries 

vinculades al servei, sessions amb dinàmiques de grup i rol playing recreant situacions 



Memòria 2017  -  Punts d’Assessorament Energètic 

 

62 

 

que es podrien donar a la feina i recursos personals per gestionar-les, visites grupals 

als territoris d’intervenció, perspectiva de gènere i relacions no abusives, etc. 

6.5.2. Pràctiques de suport al territori 

Dins de la fase de formació en competències els participants van realitzar 138 hores 

de formació pràctica a territoris. Els objectius de la formació pràctica  a territoris eren: 

 El coneixement pràctic del territori, coneixement del perfil de les persones a 

atendre, l’equip de treball i l’entitat gestora del territori.  

 Afavorir la vinculació i la identificació de les persones amb el projecte i el ser-

vei. 

 Millorar l’assoliment de les competències tècniques i transversals. 

Per millorar el seguiment i la formació dels/les professionals de suport en aquesta fase 

es va posar en marxa una prova pilot amb el territori de Les Corts/Sarrià-Sant Gervasi/ 

Sants-Montjuïc per introduir una nova figura de mentores/tutores de territori durant el 

segon Pla d’inserció. Aquestes figures eren els/les propis professionals de l’entitat que 

gestionava el territori, encetant un procés formatiu anomenat “Job Shadowing”, una 

tècnica d'aprenentatge per observació, el/la professional de suport actua com a obser-

vador/a, el que li permet tenir una idea de la feina que ha de començar a realitzar. Per 

mesurar el procés d’aprenentatge de manera setmanal van fer servir una eina de se-

guiment tutorial dissenyada de manera conjunta amb el professional Coordinador del 

propi territori.  

Durant tot el 2018, la farem extensiva a la resta de territoris, això ens permetrà realit-

zar un seguiment més ajustat de l’assoliment dels aprenentatges durant la fase de 

formació pràctica a territoris, introduir i consolidar la figura del/la mentor/a valoritzant i 

reforçant el paper de formadora i transmissora de coneixements dels/les professionals 

de les entitats i, apostar, de manera estratègica,  pel desenvolupament de la innovació 

formativa, posant en valor el model de reciclatge professional pel que hem apostat. 

6.5.3.  Diagnòstic d’ocupabilitat 

El diagnòstic d’ocupabilitat és una eina que permet explorar els diferents components 

competencials de la pròpia ocupabilitat amb l’objectiu de prendre consciència de la 

situació d’una persona respecte la seva inserció laboral i conèixer les seves necessi-

tats en qualsevol moment de la seva trajectòria laboral. 
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Aquesta eina va ser administrada en dos moments, a l’inici dels període d’execució 

dels servei i al finalitzar el mateix. Es tracta d’una eina inter-jutge en la que participa el 

treballador/a social de la persona atesa. Aquesta eina és un qüestionari que era con-

testat de manera conjunta pel treballador/a social i l’usuari/ària. Ambdós realitzen un 

exercici de negociació per a posar-se d’acord en la puntuació per a cada un dels 

ítems, i per tant es tracta d’un exercici d’auto-coneixença per l’usuari/ària.  

Per tant, es tracta d’una eina que va més enllà de la quantificació, és una eina 

d’intervenció que permet a la persona realitzar un esforç d’autoconeixement i 

d’autoreflexió.  

 Les dimensions que contempla aquesta eina, tal i com s’observa a la figura següent: 

competències professionals, competències personals, context laboral, context social i 

les actituds. 

Figura 5. Diagrama components principals  diagnòstic ocupabilitat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultats obtinguts es poden observar en la següent taula, que sintetitza la valoració 

agregada de les persones participants en cada una de les dimensions i posteriorment 

es detallen.  
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Taula 1. Diagnòstic d’ocupabilitat: Resultats comparatius pre-post intervenció  

 Abans Programa    Su-
port al Territori 

Després Programa       Su-
port al Territori 

Competències Professio-
nals  

1,77 3,22* 

Competències Personals 2,09 3,17 

Coneixement Context Labo-
ral 

1,68 2,56 

Situació Context Social 2,77 2,97 

Actituds i Adaptabilitat 1,60 2,77* 

* z-prova > 1,96 significatiu amb un nivell de confiança del 95%  
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades d’intervenció PAEs: Eix ocupabilitat. PAEs 2017  

Competències professionals 

Són aquelles habilitats, destreses i capacitats, que defineixen la relació persona-

producció per a la consecució d'un resultat professional. Aquesta dimensió té en 

compte les competències transversals, que qualsevol treball requereix, independent-

ment de la seva especificitat tècnica i l’adequació interna entre la trajectòria laboral i 

les expectatives de contractació. Habilitats totes elles que han augmentat en 1,45 

punts amb la intervenció, increment que és estadísticament significatiu.  

Competències personals 

Són capacitats tècniques bàsiques i capacitats relacionals adquirides a través de la 

formació i/o l’experiència al llarg de tot el cicle vital. Aquestes són competències que 

per a observar millores requereixen períodes llargs de temps. Aquesta dimensió com-

pren les habilitats, destreses i capacitats necessàries per a que la persona pugui actu-

ar de manera activa i, així mateix, competències relacionals, fonamentals per a una 

saludable relació entre persones a nivell professional. Habilitats que han pugen 1,08 

punts de manera agregada, però no podem valorar una millora estadísticament signifi-

cativa. 
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Context laboral 

Són factors de l’entorn que intervenen en l’accés al mercat de treball. En aquesta di-

mensió es té en compte el coneixement del mercat i la possibilitat de destacar sobre la 

concurrència. Hem pogut observar un increment de 0,88 punts, no obstant no podem 

valorar una millora estadísticament significativa, cal tenir en compte, que es l’inici d’un 

d’un procés apoderament i aprenentatge d’un nínxol laboral que, per altra banda, tam-

bé es troba en una fase inicial. 

.Context social 

Es refereix al context econòmic, social i cultural en què està immersa la persona i que 

influeix en les seves actituds i competències a l'hora de potenciar o limitar les seves 

capacitats personals i laborals. En aquest àmbit la intervenció no ha tingut impactes 

positius significatius, com s’observa en la taula. Altrament, aquests resultats eren es-

perables en un programa de curta durada on aquest àmbit queda fora de l’abast de la 

intervenció. 

 Actituds 

Es refereix a una certa forma de motivació social que impulsa i orienta l’acció cap a 

objectius i reptes laborals. Aquesta dimensió compren aspectes com l’interès per tre-

ballar, que en nombrosos casos es trobava erosionat per un temps prolongat de deso-

cupació i l’aprenentatge i predisposició a introduir-se en un nou àmbit laboral. La inter-

venció ha suposat un impacte positiu en la reactivació de les actituds amb efectes 

reparadors respecte les expectatives de re-inserció, l’increment observat és de 1,17 

punts, un increment estadísticament significatiu. 

6.5.4. Reinserció i satisfacció amb el programa  

L’objectiu principal d’aquest, com qualsevol pla d’ocupació, és facilitar la reactivació 

d’aquelles persones que porten més temps en situació d’atur per tal de recuperar la 

seva autoestima i disposar d’una experiència valuosa que permeti posteriorment una 

recerca de feina amb majors garanties.  

Per a poder valorar l’impacte del Pla d’Ocupació en la reinserció dels participants i les 

participants a mig termini encara haurem d’esperar, però a curt termini podem afirmar 
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que ha estat molt satisfactori. En la primera edició del pla d’ocupació que ha completat 

el cicle, de les 20 persones participants 7 persones s’han reincorporat al mercat laboral 

després de participar en el servei. 

Figura 6. Reinserció laboral post Programa Pla d’ocupació. PAE 2017  

    Abans Pla Ocupació                Després Pla Ocupació  

 

A continuació, presentem els resultats de la valoració de qualitat obtinguts per mitja 

d’un qüestionari de satisfacció que les persones participants varen contestar  a la fina-

lització de la seva participació en el servei.  

Primerament, els i les participants van valorar l’experiència del Programa en relació a 

la seva satisfacció respecte la formació rebuda en l’àmbit tècnic i en habilitats i compe-

tències transversals. El 66,6% de les persones participants valoren positivament 

l’adequació de la formació a l’experiència laboral. També consideren majoritàriament 

que la formació i l’experiència laboral ha millorat les seves competències transversals, 

77,6%. En general les persones participants consideren que el programa els ha estat 

útil per adquirir coneixements i habilitats valorades pel sector, 88,8%  

Taula 2. Grau de satisfacció a la formació rebuda  

Valora en una escala de l'1 al 5 els se-
güents aspectes: 

Totalment 
desacord 

Desacord 

Ni 
d’acord 

ni  
desacord 

D’acord 
Totalment  

d’acord 
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He rebut una formació apropiada pel 
treball que he realitza 

  
5,5% 22,2% 50% 16,6% 

He millorat competències transversals 
desitjables per al mercat laboral 

  5,5% 16,6% 38,8% 38,8% 

L'activitat laboral m'ha permès adquirir 
coneixements generals sobre el sector 

    11,1% 27,7% 61,1% 

 

Les persones participants van valorar l’acompanyament en el programa respecte al 

tracte rebut, l’orientació laboral i la satisfacció respecte el seguiment individual. El 

66,6% valora positivament el tracte i respecte rebut pels professionals. Tot i que són 

majoria els que es declaren satisfets respecte l’orientació laboral rebuda, 55,5%, en 

aquest aspecte existeix marge de millora. No obstant, en general, el 72,1% de les per-

sones participants es van manifestar satisfetes respecte el seguiment individual, valo-

ració similar a la rebuda respecte la coordinació dels tècnics i tècniques.  

Taula 3. Grau de satisfacció amb l’acompanyament rebut  

Valora en una escala de l'1 al 5 els se-
güents aspectes: 

Totalment 
desacord 

Desacord 

Ni 
d’acord 

ni  
desacord 

D’acord 
Totalment  

d’acord 

M'han tractat amb respecte i valorat de 
forma positiva les meves aportacions 

  
11,1% 22,2% 33,3% 33,3% 

M'han orientat laboralment de manera 
correcta 

  33,3% 11,1% 33,3% 22,2% 

Estic satisfet/a pel que fa al seguiment 
individual rebut 

  11,1% 16,6% 44,4% 27,7% 

Estic satisfet/a respecte a la coordinació 
general dels / les tècnics /tècniques 

 16,6% 11,1% 44,4% 27,7% 

 

Els i les participants s’han involucrat intensament en el treball de servei a la comunitat, 

com s’observa en la taula, el 94,4% declara estar d’acord o molt d’acord en la utilitat 

del servei realitzat, els ha influït positivament respecte la realització d’acció comunitària 

i manifesten un gran voluntat de seguir realitzant treball voluntari.  
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Taula 4. Grau de satisfacció amb el servei a la ciutadania i a la comunitat 

Valora en una escala de l'1 al 5 els se-
güents aspectes: 

Totalment 
desacord 

Desacord 

Ni 
d’acord 

ni  
desacord 

D’acord 
Totalment  

d’acord 

El meu treball ha estat útil per lluitar 
contra la pobresa energètica a Barcelo-
na 

5,5% 
  

50% 44,4% 

Ha influït positivament en la visió que 
tinc de l'acció o serveis a la comunitat   

22,2% 27,7% 50% 

M'agradaria en un futur realitzar treballs 
per a la comunitat    

27,7% 72,2% 

 

El pla d’ocupació ha cercat des de l’inici reactivar els i les participants i oferir un entorn 

laboral amb alt un valor afegit per a impulsar la cerca de feina un cop finalitzat el Pro-

grama. En aquest sentit, els i les participants han expressar que creuen que el Pro-

grama ha estat molt útil per a orientar la carrera professional. Majoritàriament estan 

satisfets amb les activitats d’orientació laboral. I en darrera instància, els participants 

consideren que participar en el programa ha fet augmentar les seves expectatives 

d’obtenir una altra feina, tot i que un 27,7% té una visió més negativa sobre les seves 

expectatives laborals futures.  

Taula 5. Grau de satisfacció amb l’orientació i procés de sortida a nivell professional 

Valora en una escala de l'1 al 5 els se-
güents aspectes: 

Totalment 
desacord 

Desacord 

Ni 
d’acord 

ni  
desacord 

D’acord 
Totalment  

d’acord 

M'ha resultat útil per orientar la meva 
carrera professional  

11,1% 11,1% 33,3% 61,5% 

Estic satisfet/a amb el desenvolupament 
de les activitats d'orientació laboral  

11,1% 27,7% 38,8% 22,2% 

Han augmentat les meves expectatives 
d'obtenir una feina 

16,6% 11,1% 5,5% 38,85 27,7% 

 

Finalment, la valoració de les persones participants al programa sobre la seva satis-

facció general és bona, el 77,6% està satisfet o molt satisfet respecte el programa.  
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Taula 6. Grau de satisfacció amb el programa en termes generals 

Valora en una escala de l'1 al 5 els se-
güents aspectes: 

Totalment 
desacord 

Desacord 

Ni 
d’acord 

ni  
desacord 

D’acord 
Totalment  

d’acord 

Considerant tots els aspectes, estic 
satisfet/a amb l'experiència laboral ad-
quirida  

11,1% 11,1% 38,8% 38,8% 

 

7.4.3. Prospecció i relacions amb empreses 

L’estratègia de prospecció ha estat orientada a identificar, quines empreses del sector 

energètic i/o empreses auxiliars relacionades amb el sector podien ser potencials con-

tractants dels perfils professionals que hem format al projecte. També, un dels objec-

tius estratègics d’aquesta àrea era, poder vincular i fidelitzar un grup d’empreses que 

actuessin com a stakeholders i, portessin a terme una tasca de difusió del projecte 

entre els seus clients i principals grups d’incidència.  Des d’aquesta perspectiva, també 

van identificar els gremis i associacions professionals com organitzacions amb un gran 

impacte en la difusió del projecte i en la vinculació dels seus associats. 

Inicialment, en una primera fase de difusió del servei, es van identificar les figures dins 

de les organitzacions empresarials que, per la seva posició, podien decidir si estaven 

interessats en col·laborar amb el projecte: els directors/eres de les empreses. 

L’objectiu es va centrar en  concertar visites i entrevistes que ens permetessin una 

presentació mes concreta tant de la missió, visió i valors del servei com, del model 

d’ocupabilitat i formació que, des del projecte, s’estava implementant, un model de 

qualitat orientat al reciclatge professional en un nou nínxol d’ocupació com es el dels 

“Green Jobs”, de persones que  no poden accedir en condicions d’igualtat al mercat 

ordinari, com son les persones que han participat als Plans d’inserció l’any 2017.  

Durant tot l’any 2017 es va fer una tasca de prospecció identificant 181 empreses, 

d’aquestes 87 es van mostrar interessades en rebre mes informació, concertant visites 

i entrevistes amb 31 d’elles.  D’aquestes empreses visitades un 90%, van ser organit-

zacions relacionades amb el sector de l’energia o auxiliars. 
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Gràfic 25. Empreses prospectades segons àmbit professional  

 

En quan a l’impacte generat en les organitzacions vinculades al sector de l’energia, 

fem especial esmena a la vinculació amb el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalu-

nya, d’aquesta vinculació neix, en col·laboració conjunta amb l’Institut Cerdà,  el dis-

seny, planificació i realització, per l’any 2018, d’una jornada de presentació del servei i 

treball empresa-iniciativa social-administració pública, generant sinèrgies per treballar 

els àmbits professionals i ètics d’abordatge de la pobresa energètica i al dret a 

l’energia.  

Des d’aquesta perspectiva, en funció de l’assoliment dels objectius que ens hem fixat 

per aquesta jornada, hem d’eixamplar la difusió del projecte, obrint nous espais de 

treball, amb gremis i organitzacions empresarials per identificar i treballar de manera 

conjunta des d’una mirada mes estratègica i global l’impacte social, econòmic i ambi-

ental que estan produint les situacions de vulnerabilitat energètica en les persones i 

l’entorn. 

Per una altra banda i, fruït del contacte establert amb l’Associació Catalana 

d’Empreses de Facility Management, al 2018 es podrà establir un acord que permeti 

apropar la tasca que es realitza al servei per part de les persones en procés d’inserció 

a persones d’empreses associades a aquesta organització empresarial, el que també 
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permetrà reforçar la difusió del projecte i valorar aspectes relacionats amb la formació 

dels/les professionals de suport. 

Destaquem també la relació fluïda i el coneixement que tenen del projecte, de deter-

minats gremis i associacions professionals: Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, Asso-

ciació Catalana d’empreses Auditores i el Gremi de Constructors de Barcelona. 

Amb l’objectiu del 2018, atenent a les característiques específiques del projecte i el 

perfil de professionals de suport que han participat en la formació, identifiquem de ma-

nera estratègica el nostre target en la prospecció d’empreses, organitzacions i funda-

cions corporatives que desenvolupin polítiques de responsabilitat social corporativa, 

donat que aquest aspecte ens pot permetre augmentar el número d’insercions en em-

preses del mercat ordinari. També, orientarem l’acció de prospecció cap els sectors 

d’economia social i cooperativa,  alineant el projecte amb activitats vinculades a la co-

mercialització energètica, a les persones, i la sostenibilitat ambiental. 

Per una altra banda i, en relació a obrir noves vies de prospecció, seria molt interes-

sant explorar la possibilitat de fer difusió del servei entre  les empreses proveïdores de 

l’Ajuntament de Barcelona vinculades a sectors com: la mobilitat, gestió d’instal·lacions 

de referència dedicades a la cultura, lleure i biodiversitat, serveis de manteniment i 

gestió energètica, construcció i manteniment, etc., és a dir, a empreses que s’ajustin al 

perfil competencial dels/les professionals de suport participants al projecte.  

Especial esmena en relació al seguiment que, durant tot el 2018, farem de la posada 

en marxa de la comercialitzadora energètica municipal, nínxol diana prioritari, que obre 

oportunitats molt interessants per a la inserció dels professionals de suport.   

 
7. Acció i intervenció: Eix preventiu i d’acció 

comunitària   
 

La difusió entre la ciutadania és clau per arribar a garantir el dret de totes les persones 

pel que fa l’accés i garantia de subministraments bàsics, així com poder detectar vul-

neracions o incompliments de la legislació vigent en aquesta matèria. Per això és tan 

important que les persones siguin conscients que tenen a l’abast un servei especialit-

zat en acompanyar-los i orientar-los en la prevenció, l’abordatge de la problemàtica i la 

defensa dels seus drets.   
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Un factor a tenir prensent a l’hora d’elaborar una proposta comunicativa i d’actuació 

envers un col·lectiu que pateix vulnerabilitat, és la situació d’aïllament i manca de rela-

cions de suport que pateixen moltes d’aquestes persones. En aquest sentit, la genera-

ció o la recuperació de la confiança de les families amb la comunitat és rellevant a 

l’hora de consolidar la voluntat de canvi.   

Per això construir un teixit comunitari i unes relacions empoderadores en drets energè-

tics, passa per què els líders comunitaris, persones referents, serveis d’atenció a la 

ciutadania i entitats socials reconegudes als territoris, reconeguin en el PAE un com-

pany en el seu treball diari i un referent pel que fa a la defensa dels drets energètics 

que els seus veïns i veïnes. 

Al llarg de l’anualitat del 2017 s’han desenvolupat 117 tallers de capacitació i formació 

a persones en situació de vulnerabilitat social per a facilitar la comprensió de les factu-

res de gas, electricitat i aigua així com per assessorar en canvis de comportament i 

mesures de baix cost per a estalviar en els rebuts de subministraments bàsics i im-

prescindibles en una llar.  

En total 1.639 llars han estat formades i capacitades en els tallers, jornades informati-

ves i càpsules que s’han impartit a la ciutat. 

En la gràfica següent apareix la territorialització de les intervencions se sensibilització i 

formatives: 

Gràfic 26. Distribució mensual d’actuacions de sensibilització i capacitació a la ciuta-

dania 
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A més de les intervencions de sensibilització i formació des de les coordinacions terri-

torials s’han fet nombroses trobades amb els/les responsables de serveis socials, 

CAPs, i referents d’atenció a la ciutadania.  

 

8. Avaluació i qualitat del servei 
 

Des de la Coordinació de PAEs s’han genenerat diverses accions amb la voluntat 

d’avaluar, fer el seguiment, atendre i millorar les diverses branques d’actuació. 

Les enquestes d’avaluació del grau de satisfacció 

Des dels territoris també s’ha treballat per recollir les opinions de les persones ateses 

al servei, i s’han generat enquestes d’avaluació de la satisfacció.  

S’han realitzat 2.405 enquestes de satisfacció (un 29% de les persones ateses) i mos-

tren una valoració altament positiva pel que fa a l’acompanyament que fem a nivell de 

tots els PAE de la ciutat: la nota mitjana és de un 9,25 sobre 10.  

També recollim que la valoració de les persones participants al programa com a pro-

fessionals, ens han transmès que la seva satisfacció general és bona, el 77,6% està 

satisfet o molt satisfet amb fer part de l’equip de PAEs. 

Alhora volem destacar que hem rebut informalment valoracions molt positives per part 

d’entitats i Serveis Socials. També se’ns ha fet saber que la nostra implicació en es-

pais comunitaris es considera positiva i necessària. 

Auditories tècniques als territoris 

La darrera eina que s’ha dut a terme en el sí de l’exercici del 2017 i que té la voluntat 

d’ampliar-se al llarg del 2018, són les Auditories Tècniques que s’han realitzat des de 

la coordinació del sevei.  

Les auditories tècniques: tenen la voluntat s’assegurar que els territoris donin la quali-

tat necessària del servei i que tots els tràmits que es realitzen es fan seguint els cir-

cuits establerts. Alhora també ens permet avaluar si la metodologia de circuits són 
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adients, cal modificar-los o generar-ne de nous, ja que el sistema energètic canvia 

constantment i cal informar i formar als professionals per atendre i respondre davant 

les modificacions de legislació, procediments, tràmits, etc. 

Al llarg del 2017 s’han auditat diversos casos en el marc del servei d’assessorament. 

Postposant pel 2018 les auditories al servei d’informació i intervenció a la llar. 

Taula 7. Relació d’auditories realitzades als territoris 

Territori Data auditoria Número de casos  
avaluats 

Nou Barris 15/09/2017 7 

Ciutat Vella – Eixample  30/10/2017 7 

Sant Andreu – Sant Martí 17/11/2017 8 

Sants Montjuic – Sarrià Sant 
Gervasi –Les Corts 

01/12/2017 5 

Gràcia – Horta Guinardó 13/12/2017 8 

 

El fet que aquest sigui un projecte que evoluciona constantment, i apareixen canvis en 

les gestions que es fan així com noves gestions a realitzar, fa que els professionals del 

servei necessitin aprendre els nous tràmits i actualitzar els que ja tenen integrats. Per 

tant s’ha detectat la necessitat de fer càpsules formatives periòdiques amb els profes-

sionals per consolidar coneixements, refrescar procediments i treballar totes les nove-

tats del servei.  

En aquesta mateixa línia es crearan nous protocols i circuits de treball des de Coordi-

nació del Servei, per poder dur a terme les gestions el més eficientment possible. 

També s’ha detectat la importància d’obrir canals amb altres actors del servei com el 

Patronat de l’Habitatge per tenir una comunicació fluida davant els casos que hi estan 

relacionats. 

Per últim, es considera rellevant realitzar auditories a la resta de nivells del servei per 

detectar quines mancances, problemes i necessitats hi ha, i com donar solució per 

millorar-ho. Es realitzaran al llarg del 2018, auditories a: 
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 Intervencions a la llar: S’escolliran 2 casos per territori per fer l’auditoria del 

servei d’intervencions a les llars. 

 Front Office: Es realitzarà una visita d’un dia complet a cada un dels 11 Front 

Office on s’avaluarà: Seguiment del circuit de Front Office per part de les infor-

mants; atenció amb les persones a les que atenem; detecció dels casos vulne-

rables; Informació sobre tríptics i tallers; Derivacions a Back Office; Satisfacció 

de les persones a les que atenem; Revisar els circuits interns de treball entre 

els professionals de coordinació del servei. 

 
9. Conclusions i reptes de futur del servei 
 

Els Punts d’Assessorament Energètic de la ciutat de Barcelona s’han consolidat al llarg 

del 2017 com una eina i un espai de referència per a la ciutadania, amb 11 oficines 

distribuïdes per tot el territori de la ciutat.   

Cada cop són més les famílies que s’hi acosten per conèixer els seus drets energètics 

i adoptar mesures per fer les llars més eficients, reduir les factures de consum i en cas 

de trobar-se en situació de vulnerabilitat, acollir-se als tràmits legalment establerts per 

evitar que les companyies subministradores els neguin l’accés al subministrament 

d’aigua, gas i electricitat. 

Els PAEs es conformen en el sí dels territoris com a actors per a l’apoderament ciuta-

dà, enxarxats amb la resta de serveis de la ciutat d’atenció a les persones i amb les 

entitats fortes a nivell comunitari i veïnal dels entorns on viuen, i precisament aquest 

enfortiment col·lectiu és un dels reptes per l’any 2018. 

L’any 2017 ha estat el primer any d’execució del servei, un servei nou arreu i amb 

unes referències de projectes anteriors molt més reduïts en temps, abast i volum 

d’atenció. És per això que els primers mesos van suposar un esforç notable per posar 

en marxa el projecte, definir els àmbits d’intervenció i la metodologia de treball junt 

amb l’Ajuntament de Barcelona.   

L’arquitectura del servei, en bona part hereva del Pla Pilot “Energia La Justa”, i la reso-

lució de l’adjudicació per a l’execució dels lots territorials a entitats que ja havien for-

mat part d’un projecte anterior va facilitar l’arrencada i l’inici de la intervenció.  

Pel caràcter novedós del projecte i arrel de què aborda una problemàtica molt viva i 

complexa el servei es troba en una continua evolució. Aquest fet requereix d’una cons-
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tant reformulació i reprogramació per garantir que s’ajusta a les necessitats, demandes 

i problemàtiques que es van esdevenint. És per això que de manera constant es van 

formulant o adaptant els circuits, els tràmits i la gestió de la documentació del servei. 

Aquest fet suposa un repte ineludible pels professionals que es troben en un procés 

d’aprenentatge i de revisió continu.  

L’abordatge d’aquestes situacions s’ha realitzat a partir de la promoció de càpsules 

formatives específiques que aprofundeixen en els nous plantejaments i canvis que es 

van incorporant així com permeten consolidar coneixements.  

El servei també ha requerit del treball compartit amb els agents del territori. Un servei 

de vocació universal i amb un ferm compromís de treball amb la comunitat es fona-

menta en el suport dels actors que actuen i treballen en els districtes per arribar al mà-

xim de persones. En aquest sentit durant el 2017 s’ha fet un esforç important en di-

agnosticar i identificar els actors clau així com de teixir aliances que permetessin per 

una banda, garantir el coneixement del servei entre les veïnes i veïns dels territoris així 

com promoure la sensibilització, l’apoderament i l’autonomia activa de totes les perso-

nes.  

En el mateix sentit, s’ha fet una clara aposta per vincular l’esfera social i la resta 

d’àmbits que intervenen en la problemàtica: l’habitatge, la sostenibilitat, el consum res-

ponsable, el medi ambient i la cultura energètica. Al llarg d’aquests mesos s’ha treba-

llat molt directament amb diversos departaments i àrees de l’Ajuntament que han per-

mès desenvolupar un servei més holístic que abordés el fenomen des dels diversos 

punts de vista i matisos que hi tenen cabuda.  

Com a reptes de futur, s’han han identificat bàsicament sis que fan referència a:  

En primer lloc, l’enfortiment del treball comunitari i de relacions institucionals: 

 Reforçar relacions i protocols de derivació amb CSS, SAD, Teleassisèntica, 

CAPs i taules de Salut. 

 Reforçar relacions i protocols amb els serveis de ciutat vinculats a Habitatge, 

com són les SIPHO o amb el Patronat de L’Habitatge. 

 Reforçar relacions i consolidar propostes informatives des dels diversos espais 

de Districte per generar propostes d’alta visibilitat. 

 Reforçar relacions i protocols amb les associacions de veïns, la xarxa 

d’associacions i entitats socials, culturals i educatives dels territoris. 
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 Crear i consolidar vincles amb projectes existents als barris. 

 Consolidar relacions i espais d’activitat amb el comerç de proximitat i amb as-

sociacions comercials. 

 Fer part de les jornades festives i de debat de la ciutat on l’energia, l’ecologia, el canvi 

climàtic, la ciència i els drets ciutadans hi tinguin cabuda.En segon lloc, consolidar i 

ampliar la universalització del servei: 

 Difondre les ajudes a la rehabilitació d’edificis 2018. 

 Enfortir lopinió sobre l’autoconsum i generació d’energia amb la Guia 

d’autoconsum fotovoltaic, i el mapa de generació energètica de l’Agència 

d’Energia de Barcelona. 

 Obrir espais d’assessorament i atenció al públic grupals, on es puguin despla-

çar els professionals per atendre col.lectius que se’ls fa molt complicat la conci-

liació amb els horaris de les oficines del PAE. 

En tercer lloc, avançar en l’establiment d’acords de treball i de relació quotidiana de 

gestió amb les empreses subministradores: 

 Reduir el temps en la reconnexió de talls, i altes de subministraments, per 

atendre urgències en famílies en situació de vulnerabilitat, així com facilitar els 

tràmits. 

 Intentar reduir la burocràcia vinculada als tràmits del servei 

 Preveure les desconnexions previstes per les companyies, per poder avançar 

la regularització dels subministraments d’aquesta manera evitar llargs períodes 

sense subministrament de famílies en situació de vulnerabilitat. 

 En quart lloc, detectar i millorar el suport a casuístiques concretes com ho han 

estat aquest any Can Peguera, Zona Nord, els edificis del Patronat de 

l’Habitatge i els edificis de protecció oficial.Evidenciar necessitats d’antenes 

PAE per arribar a certs col·lectius 

 Estudiar perfils als que arribar per vulnerabilitat detectada durant el 2017 

 Generar una relació directa amb responsables de serveis territorials i instituci-

ons públiques a per a poder respondre a casos específics del territori que ne-

cessiten d’un abordatge complex i molt vinculat a la territorialitat. 

 En cinquè lloc, reforçar la perspectiva de gènere de manera transversal en tot 

el desenvolupament i execució del servei:Generar i reforçar espais de formació 

interna als equips d’informació, assessorament i intervenció per a incloure de 

manera conscient la perspectiva de gènere. 
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 Generar i reforçar relacions i protocols amb la Federació Catalana de Families 

Monoparentals per establir canals directes d’actuació en casos de families vul-

nerables. 

 Generar espais d’assessorament col.lectiu en entitats i espais de criança on els 

professionals puguin desplaçar-se com ja es fa amb altres col.lectius com la 

gent gran. 

En sisè lloc, reforçar la formació i capacitació continua dels professionals que con-

formen els equips territorials i que, provenien del programa pilot de foment de 

l’ocupació: “Energia, La justa”. 

 Promoure capacitacions vinculades a l’àmbit de les competències i les habili-

tats: establiment de límits, gestió de l’estrès, gestió de la frustració, comunica-

ció empàtica, llenguatge no sexista i no discriminatòri i gestió de conflictes entre 

d’altres. 

 Crear una nova Comissió d’equip tècnic per àmbit laboral: informants, asses-

sors i agents per posar en comú bones pràctiques en la resolució d’incidències i 

intercanvi de dubtes i talent entre professionals. 

 

En setè lloc, millorar el procés de selecció, formació i sortida de les persones que 

formen i formaran part del Procés de Suport als Territoris. 

 Consolidar el perfil del PST amb el Programa Làbora 

 Ampliar la formació an l’àmbit social: coneixement de l’arquitectura de Serveis 

Socials (com funiciona, qui s’hi pot adreçar, com treballen, quina cartera de 

serveis ofereixen, etc), en l’àmbit de la interculturalitat, la diversitat, la no-

discriminació, la prevenció en riscos biològics, en l’àmbit de la dependència i el 

bon tracte, entre d’altres. 

 Articular un procés de sortida i d’acompanyament al tancament del procés 

d’ocupabilitat conjuntament amb el Làbora. 

 

En vuitè lloc, explorar les vies de derivació del PAEs a Serveis Socials de referèn-

cia, sempre que es produeixi una detecció de situacions de vulnerabilitat que so-

brepassin les competències del servei i requereixin d’un abordatge social. 

 Generar espais de formació continuada entre Serveis Socials i els professionals 

del PAE 
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 Generar espais de comunicació efectius entre les coordinacions de serveis 

sempre que calgui aclarir canvis en l’actuació o la cartera de serveis. 

 

En novè lloc, establir uns estàndards racionals en els indicadors d’assoliment 

d’objectius del projecte. 

 Minimitzar l’angoixa que genera un sostre d’indicadors per plecs que resulta 

molt difícil d’assolir, tot i els esforços realitzats. 

 Establir l’execució de l’anualitat 2017 i els indicadors d’assoliment obtinguts 

com a marc més racional, sostenible i coherent per l’horitzó dels indicadors de 

2018. 

 Consensuar amb l’Ajuntament de Barcelona les expectatives vinculades a indi-

cadors i objectius pel 2018, atenent la situació esmentada 

 

En desè lloc, fer esforços per incloure les sostenibilitat ambiental en el sí del projecte: 

 Minimitzar l’ús del paper en documents que es puguin generar de manera tele-

màtica i buscar vies alternatives pel que fa les autoritzacions i documents que 

requereixen firmes 

 Racionalitzar l’ús de material d’oficina, paper i el seu reciclatge 
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11. Annex. Relació de Memòries d’Actuació de les 
entitats que gestionen els 5 Lots Territorials  

 

Tot seguit recollim les cinc Memòries d’Actuació que han elaborat les entitats socials 

que gestionen els cinc lots territorials a través dels quals està estructurat el servei. Les 

recollim seguint l’ordre que s’estableix a la licitació.  
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1. Presentació de les entitats gestores 

El Lot relatiu als Punts d’Assessorament Energètic del Districte de Nou Barris ha estat 

endegat per la UTE ABD-FABD-Ecoserveis que és la unió de tres entitats sense ànim 

de lucre que treballen plegades en l’àmbit de la pobresa energètica i de garantir el 

drets als subministraments d’energia i aigua des de l’any 2015. 

 

Associació Ecoserveis  
(www.ecoserveis.net/) 

És una associació sense ànim de lucre que des de 1992 treballa a 

nivell local i internacional per acostar l'energia a la societat.  

Ecoserveis té més de nou anys d’experiència en la identificació i 

gestió de la pobresa energètica. Fou l’entitat pionera en denunciar 

aquesta problemàtica a Espanya l’any 2007 i des de llavors ha tre-

ballat en diferents programes de pobresa energètica  distribuïts en sis àmbits: formació 

en identificació i gestió de la pobresa energètica, assessorament i suport a professio-

nals, intervenció directa en domicilis, planificació estratègica, campanyes de difu-

sió,  publicacions i dinamització i suport a xarxes de persones en lluita contra la pobre-

sa energètica.  

 

Associació Benestar i Desenvolupament  

Fundación Acción, Bienestar y Desarrollo 

(www.abd-ong.org) 

El Grup ABD (Associació i Fundació) té com a principal activitat el 

desenvolupament de projectes i accions orientades a promoure i 

millorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania i, especial-

ment, d'aquells col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclu-

sió social. A més a més, ABD porta més de tres anys treballant amb l’Ajuntament de 

Barcelona en el disseny de projectes i en el seu desenvolupament en l’àmbit 

d’actuació de la pobresa energètica. 

 

  

http://www.abd-ong.org/
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2. Context: Pobresa i vulnerabilitat energètica  

La pobresa energètica pot definir-se com una situació en la qual els membres d'una 

llar no poden accedir a serveis energètics bàsics (com la calefacció, cuina, llum etc.); o 

quan aquests serveis representen un cost excessiu per a la llar (Sergio Tirado Herrero, 

López Fernández, Martín García, & Mediavilla Ruiz, 2012).  

La pobresa energètica és un problema social complex i, per tant, determinat per molts 

factors socials, culturals i ambientals. Tradicionalment, s’ha identificat tres factors com 

a condicionants fonamentals de la pobresa energètica:  

a. Baixos ingressos de la llar. 

b. Baixa eficiència energètica de l'habitatge.  

c. Cost elevat de l'energia.  

Disposar de baixos ingressos i no poder assumir econòmicament de manera satisfac-

tòria la factura energètica, constitueix un dels principals determinants d'aquest proble-

ma. Existeix evidència que mostra com la població amb major probabilitat de patir po-

bresa energètica tendeix a coincidir amb població amb menor nivell d'ingressos. Una 

pitjor qualitat de l'habitatge i el seu equipament es relaciona amb una baixa eficiència 

energètica de l'habitatge, entesa com la quantitat d'energia mínima per satisfer les 

necessitats de la llar. L'increment de consums i costos energètics associats a una bai-

xa eficiència energètica s'incrementa, de manera notable, i com a conseqüència el risc 

de patir pobresa energètica. La relació entre la pobresa energètica i el preu de l'ener-

gia és clara, ja que un encariment de les tarifes energètiques implica de forma directa 

un augment de les dificultats de les llars per poder satisfer les seves necessitats ener-

gètiques. 

No obstant, les condicions de baixos ingressos a la llar, baixa eficiència energètica de 

l’habitatge i cost elevat de l’energia no es donen de forma aleatòria en una societat. 

Aquestes condicions depenen en part de factors estructurals com les polítiques socials 

i el mercat laboral, les polítiques i mercat de l'habitatge i les polítiques i mercat energè-

tic; les polítiques socials. Aquesta estructura social condiciona que diferents grups, 

segons diferents eixos de desigualtat (la classe social, el gènere, l'ètnia, l'edat etc.), 

accedeixin de forma desigual als ingressos, a un habitatge digne i adequat i a l'energia 

etc. La combinació principalment d’aquests factors però també altres, permeten expli-

car l'existència i la distribució inequitativa de la pobresa energètica en la nostra socie-

tat (Marí-Dell’Olmo et al., 2016).  

2.1. Pobresa energètica a Catalunya i a Barcelona 

Una de les particularitats del fenomen de la pobresa energètica en el nostre context en 

comparació amb altres països europeus ha estat la seva ràpida intensificació en els 

darrers anys, en directa associació amb la crisi econòmica i l'increment dels preus de 

l'energia. Des de 2008, la proporció de llars que es troben en situació de pobresa 
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energètica ha augmentat, sent més freqüent en la població econòmicament més des-

favorida. 

Problemàtica, que és previsible que pugui aguditzar-se en un futur, tenint en compte 

aspectes com la persistència de les dificultats econòmiques a les llars, l'augment de 

les desigualtats, els efectes del canvi climàtic en la variabilitat tèrmica o un probable 

increment del cost de l'energia. 

L'any 2016, 9,1% de les llars a Catalunya no podien mantenir la seva llar a una tempe-

ratura adequada durant l'hivern i el 7,4% tenia retards en el pagament de rebuts (gas, 

electricitat, aigua etc.) i el 5,9% declarava tenir humitats i/o floridura en parets, terra, 

sostre o en els fonaments, segons dades de l’enquesta de Condicions de Vida. Tot i 

que aquests percentatges són comparativament lleument millors que la mitjana  d'Es-

panya, tots han empitjorat de forma important des de l'any 2007.  

La prevalença de la pobresa energètica en població amb baixos ingressos, per sota 

del llindar de la pobresa monetària, es situa en uns percentatges alarmants i lluny de 

ser resolta aquesta situació per a moltes famílies catalanes. Així, el percentatge de 

llars que no podien mantenir la temperatura és el doble per a aquesta població, 22,7%. 

El mateix succeeix en l’indicador de retràs pagament factures energètiques, que es 

situa en el 12,6%. I en el cas de presencia d’humitats i/o floridura en parets, terra, sos-

tre o en els fonaments, la xifra es triplica i ascendeix al 24,9%. 

Gràfic 1. Indicadors percepció pobresa energètica a Catalunya en població general i 

població amb baixos ingressos. Enquesta de Condicions de Vida, any 2016 

 

L’any 2016, el percentatge de persones que viuen en llars de Barcelona que van de-

clarar ser incapaços de mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada en els 

mesos freds era del 7%. Percentatge que està per sota dels valors calculats per a Ca-
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talunya. Els de persones en llars amb retard en el pagament de factures era del 5% i 

en habitatges amb goteres, humitats o podridura del 6%. Per tant, aquests indicadors 

també es situen per sota de la prevalença obtinguda per a Catalunya.  

No obstant, la ciutat de Barcelona presenta importants gradients de desigualtat, és a 

dir pronunciades diferencies entre zones de la ciutat que es mantenen relativament 

estables. Aquesta desigual distribució pel territori barceloní travessa diferents aspectes 

vitals i afecta a la població en aspectes com l’educació, els ingressos, l’accés al mercat 

de treball, l’accés a l’habitatge i a les característiques dels mateixos.  

Les persones que viuen en grans ciutats habitualment tenen accés a més treballs i 

millors salaris però també estan subjectes a un nivell general de preus més elevat en 

béns i serveis, Barcelona no és una excepció. Addicionalment, la inseguretat residen-

cial constitueix un problema important i lluny de ser resolt a la ciutat donat que ha ad-

quirit una dimensió de bé d’inversió a escala global, en conseqüència les llars destinen 

una part important a les despeses de l’habitatge i dificulta poder cobrir altres despeses 

igualment necessàries, entre elles els subministraments energètics. Per una millor 

comprensió del fenomen a la ciutat de Barcelona és de consulta un informe recent-

ment publicat: Indicadores municipales de pobreza energética en la ciudad de Barce-

lonamés elevat (Tirado Herrero, S. 2018. Indicadores de pobreza energética en la ciu-

dad de Barcelona, RMIT Europe, RMIT University, Barcelona). 

2.2. Pobresa energètica al Districte Nou Barris 

El Gràfic que recollim seguidament mostra la pobresa energètica per districte. El dis-

tricte de Ciutat Vella, presenta els valors més elevats de pobresa energètica (21,1%), 

el segueix Nou-Barris(15,6%) i Horta-Guinardó (13,6%), un tercer grup el composen 

l’Eixample, Sants-Montjuïc, Sant Andreu, Sant Martí i Gràcia amb cadascun al voltant 

del 10% de la població en pobresa energètica. 

Així doncs, el Districte de Nou Barris és un dels territoris de la ciutat més afectats per 

aquesta problemàtica ja que la conjunció de un nivell d’ingressos més reduïts de la 

població que hi viu junt amb una, en termes generals, deficient qualitat de l’habitatge fa 

que la ciutadania que resideix en aquest territori tingui una major prevalença a patir 

situacions de vulnerabilitat i de pobresa energètica.  
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Gràfic.2. Pobresa Energètica per Districtes, en Percentatges Barcelona 2016 

Font: Enquesta de Salut de Barcelona 2016. Agència de Salut Pública de Barcelona 

Gràfic.3. Indicadors percepció pobresa energètica a PAE comparació població atesa 

PAE Barcelona i població atesa PAE Districte Nou Barris. PAE any 2017. 
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2.3. Conseqüències de la pobresa energètica en el 
benestar i en la salut de les persones 

La pobresa energètica és un problema rellevant per a la salut pública, que està adqui-

rint una visibilitat creixent. En situacions de pobresa energètica, el fred exterior penetra 

a l'interior de les cases i acaba generant a través de diverses vies els impactes en sa-

lut. La humitat a l'interior de l'habitatge es relaciona amb la presència de danys ocasi-

onats per l'aigua a l'habitatge, deteriorament de finestres i sòls, infiltracions a la cober-

ta i condensacions en habitacions. A més, afavoreix la presència de floridura, entès 

com creixement microbià visible. El fet d'habitar en circumstàncies en que l’habitatge té 

una humitat elevada o presencia de floridura té efectes directes en la salut.  

Les conseqüències derivades de la pobresa energètica fonamentalment són1:  

 Excés de mortalitat durant els mesos d’hivern. 

 Afeccions a la salut física i mental. 

 Disminució del rendiment físic, acadèmic i/o laboral.  

 Problemes socials i relacionals.  

 Degradació dels edificis. 

 Increment de les emissions de CO2.  

 Deute excessiu per a les famílies. 

 

Els impactes en la salut i benestar descrits es distribueixen de forma desigual segons 

la classe social o l'ètnia, per exemple (Walker & Day, 2012). A més, existeixen grups 

que són més vulnerables a l'efecte de la pobresa energètica en la salut, com els adults 

majors, els nens i les persones amb condicions de salut cròniques (Hills, 2012). També 

s'ha reportat que les dones podrien ser més susceptibles a l'efecte de les temperatures 

baixes (Barnett et al., 2005; Wilkinson et al., 2004).  

  

                                                
1 

Hills, J. 2011. Fuel Poverty: The Problem and its Measurement -Report of the Fuel Poverty Review Lon-
don, UK. 
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3. Punt d’Assessorament Energètic al Districte de 
Nou Barris: Introducció al servei 

El servei de Punts d’Assessorament Energètic de titularitat de l’Ajuntament de Barce-

lona s’ha organitzat en 5 lots territorials diferenciats. Cada un d’aquests lots fa referèn-

cia a dos districtes d’atenció i intervenció a excepció del Lot 1 del Districte de Nou Bar-

ris que gestionem des de la UTE ABD-FABD-Ecoserveis.   

Així doncs, el Lot de Nou Barris és l’únic lot que aplega només un districte atès la situ-

ació i major prevalença de vulnerabilitat energètica. Aquest territori va ser el de major 

problemàtica i demanda en els dos projectes pilots anteriors en els que s’emmarca el 

servei de Punts d’Assessorament Energètic, els Punts d’Atenció a la Pobresa Energè-

tica (PAPE) i el Programa de lluita contra la pobresa energètica: Programa d’Inserció 

Laboral “Energia, La Justa”.   

3.1. Inici del servei i localització 

El servei va iniciar la seva intervenció amb posterioritat (va obrir amb més de 4 setma-

nes de retard en relació a la resta de territoris) a la resta de lots territorials a conse-

qüència de la dificultat de localització dels espais d’atenció directa a la ciutadania, els 

Front Office.  

Una de les singularitats del territori, a diferència de la resta, és que és l’únic Lot Terri-

torial en el que els seus dos Front Office no es troben allotjats en dependències de 

l’Oficina d’Habitatge del Districte sinó que estan situats en altres espais de co-gestió o 

de gestió comunitària (Casal de barri de Verdum i el Centre Cívic Zona Nord).  

L’oficina d´assessorament o “back office” es troba ubicada al barri de Porta al carrer 

Estudiant, núm. 19. Aquest és un espai diàfan, que compta amb tota la infraestructura 

necessària per garantir una atenció individualitzada i de qualitat per a les persones a 

les que atenem.  

Oficina de Front 
Office del Casal 
de barri de 
Verdum  
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3.2. Organització i funcionament 

El servei, com la resta de Punts d’Assessorament Energètic de la ciutat, té un horari 

d’atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dijous a la tarda 

de 15 a 19 hores. A banda, s’han planificat espais de treball de gestió interna i de co-

ordinació i supervisió d’equip que permeten cohesionar el grup de professionals i re-

soldre determinades incidències i tractament d’aspectes claus de funcionament intern 

del servei.  

3.3. Equip humà: Professionals al servei de la ciutadania  

El PAE de Nou Barris compta amb un equip estable de 7 professionals que 

s’estructuren de la següent manera: 

- Coordinació: és assumida per un professional amb experiència en formació i in-

tervenció en eficiència energètica que s’encarrega, entre d’altres, de:  

 Implementació del projecte en el territori d’intervenció. 

 Coordinació de l’equip de professionals estables en les dues oficines 

del Districte i dels professionals en pràctiques que estan en procés de 

formació i inserció mitjançant l’acord de col·laboració amb el programa 

Làbora.   

 Coordinació amb agents clau del territori: CSS, Oficines d’Habitatge, en-

titats socials i equipaments municipals del territori, etc. 

 Contacte i relació amb agents clau del territori pel foment d’actuacions 

comunitàries: tallers, xerrades, jornades, etc.  

 Implementació de la política de qualitat en els serveis d’atenció a les 

persones. 

 Coordinació amb l’equip de Direcció del projecte.  

 Resolució d’incidències en el desenvolupament del projecte. 

 Sistematització de la informació del desenvolupament del programa.   

Oficina de Front 
Office del  
Centre Cívic de 
Zona Nord 
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 Suport i acompanyament continu a les persones que participaran en el 

projecte.  

 Representació institucional.  

 Elaboració d’informes de seguiment parcials i memòria anual. 

El projecte es va iniciar amb una Coordinadora que a finals d’any va abandonar 

el projecte per emprendre un nou encàrrec professional i que va ser substituïda 

per un Coordinador amb més de 10 anys d’experiència en la docència i inter-

venció efectiva en eficiència energètica.  

- 2 Professionals d’Informació i Garantia de drets (Front Office): El servei compta 

amb dos professionals, un home i una dona, que assumeixen les tasques 

d’informació directa a la ciutadania. Un d’ells es troba ubicat al Casal de barri 

de Verdum i l’altre al Centre Cívic de Zona Nord. La tasca que realitzen és, en 

primer lloc, de primera acollida; de detecció i valoració de demanda i necessi-

tats, apoderament a la ciutadania en termes de drets i eficiència energètica, re-

solució d’aquells aspectes que els hi són propis i derivació en cas que la per-

sona requereixi d’una intervenció més exhaustiva.  

 

- 2 Professionals d’Assessorament: Aquests dos professionals, en aquest cas 

dos homes, es troben ubicats a la seu de l’entitat al territori al c/Estudiant, núm. 

19. Són els responsables de la atenció individualitzada a les persones, en situ-

ació de vulnerabilitat energètica, que a través de cita prèvia arriben al servei. 

Gestionen els sistemes de protecció que preveu la legislació vigent així com els 

acords que es van establint amb les comercialitzadores que operen al mercat, 

optimitzar la factura tenint en compte la situació de la llar, fer recomanacions 

vinculades al consum i gestió de l’energia així com garantir que les persones 

són conscients dels seus drets.  

 

- 2 Professionals d’Intervenció a les llars: Ambdós professionals, un home i una 

dona actualment, són els responsables de realitzar el diagnòstic energètic i in-

tervenció directa al domicili de la persona atesa. S’encarrega d’informar sobre 

hàbits de consum, ús de l’equipament existent a la llar, aclariment de dubtes “in 

situ” així com instal·lació de mesures de baix cost a nivell d’aïllament, de millo-

ra de l’eficiència energètica i del confort tèrmic.  

 

Els sis professionals de l’equip són persones que van participar en el Pla Pilot “Pro-

grama de lluita contra la Pobresa Energètica: Programa d’Inserció Laboral – “Energia, 

La Justa” com a professionals en procés d’inserció a través del pla d’ocupació, derivats 

del Programa Làbora, desenvolupat durant l’any 2016.  

També esmentar que la Coordinadora també va participar com a professional en un 

dels projectes llavor dels Punts d’Assessorament Energètics concretament va implicar-

se com a professional d’atenció directa a la ciutadania en els Punts d’Atenció a la Po-

bresa Energètica de Barcelona (PAPE).  
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A més de l’equip estable de professionals s’ha comptat amb 9 professionals en procés 

d’inserció que s’han integrat en l’equip de PAE durant el 2017. Aquest conjunt de pro-

fessionals en pràctiques, derivat del Programa Làbora i format des de Coordinació 

PAEs, ha esdevingut un important recolzament en el servei en tots els nivells 

d’intervenció: en informació, assessorament i intervenció. Així com també han estat 

implicats en totes les activitats de gestió, funcionament i cohesió interna.  

 

 

  

Reunió d’equip 
a l’Oficina 
d’Assessoramen
t de l’entitat  
al territori  
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FO Verdum; 
60% 

FO Z.Nord; 
40% 

Distribució de persones ateses per FO 

4. Resultats del PAE de Nou Barris 

Al llarg de l’any 2017 s’ha atès des dels dos serveis d’atenció més primerenca –Front 

Office- ubicats al Casal de Barri de Verdum i al Centre Cívic de Zona Nord un total de 

1.492 persones repartides mensualment de la següent manera: 

 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2017 

0 146 215 137 141 127 116 101 149 123 160 77 1.492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mes de gener cal recordar que el PAE del Districte de Nou Barris no va poder obrir 

les seves portes a conseqüència de la manca d’espai físic on localitzar el servei. Fi-

nalment al mes de febrer es va allotjar, a diferència de la resta de PAEs, en espais 

alternatius a les Oficines d’Habitatge.  

En termes totals, el repartiment que hi hagut entre els dos Front Office ha estat el se-

güent: 
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4.1. Perfil de persona atesa al PAE Nou Barris 

El perfil de persona atesa al servei és majoritàriament una dona (un 70% de les perso-

nes ateses durant el 2017 han estat dones front un 30% d’homes) d’entre 31 i 54 anys, 

el seu lloc de naixement és fora d’Espanya (en un 53%). Pel que fa al nivell educatiu 

destacar que gairebé el 50% de les persones no disposen d´estudis secundaris i en 

termes laborals esmentar que en un 46% es troba en situació de desocupació. 

  

 

 

 

 

 

Respecte al lloc de naixement els percentatges són els següents; 
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Si tenim en compte quina és la font d’informació i coneixement del servei, copsem que 
majoritàriament les persones que hem atès han conegut el servei a partir de la deriva-
ció dels Centres de Serveis Socials del territori. 

 

Altres dades rellevants de les persones ateses als FO són les següents;  

- Persones amb mobilitat reduïda: 3% 

- Persones amb malalties cardiovasculars/diabetis; 39% 

- Persones amb malalties respiratòries; 42% 

- Persones amb artrosis/reuma; 42% 

- Persones amb depressió/ansietat : 65% 

- Persones amb dependència energètica: 5% 

- Famílies Monoparentals; 14% 

- Famílies Nombroses: 14% 

- Famílies amb ingressos inferiors a 17.706 €/anuals; 95% 

- Habitatge en ocupació; 4% 

- Habitatges en règim de lloguer; 61% 

 

 

  

Derivació CSS 
74% 

Conegut 
8% 

Altres 
6% 

Derivació Oficina 
Habitatge 

5% 

Publicitat 
5% 

Entitat social 
2% 

Distribució segons com ha conegut el servei 



 

                                             Memòria 2017 | PAE-Nou Barris 

 

 

 15 

4.2. Reduir la vulnerabilitat i la pobresa energètica: Resul-
tats dels Assessoraments Energètics   

L’assessorament és la segona fase d’intervenció del servei i s’encarrega d’atendre de 

manera individualitzada a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i/o 

pobresa energètica. Aquestes persones venen derivades del servei de primera acollida 

(Front Office) i venen amb l’assignació de cita prèvia amb un professional assessor/a 

que valorarà el seu cas, les gestions necessàries que caldrà emprendre per garantir 

els drets energètics, i avaluar com ajustar-se a les necessitats reals per poder benefi-

ciar-se dels descomptes existents. 

Al llarg del 2017 les persones ateses en el servei d’assessorament han estat un total 

de 1.342, és a dir , un percentatge del 90% respecte les persones ateses als Front 

Office.  

La distribució mensual ha estat la següent: 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2017 

0 100 196 170 138 130 111 96 97 87 157 60 1.342 

 

Si tenim present el nombre de persones que manifesten que conviuen en la seva unitat 

familiar podem afirmar que hem atès de manera directa i indirecta a un total de 4.251 

persones.  
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Durant l’any s’han realitzat un total de 2.959 entrevistes d’assessoraments amb la 

següent distribució mensual: 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2017 

0 121 352 357 345 367 257 172 223 252 345 168 2.959 

 

Així doncs, la mitjana d’entrevistes mensuals ha estat de 269. I la mitjana de visi-

tes per expedient en el servei d’assessorament individualitzat ha estat de 2,2 sense 

considerar les visites que realitza la persona atesa sense cita prèvia que acostumen a 

tenir com a resultat el lliurament de documentació o la realització d’alguna consulta 

que no impliqui una atenció superior als 5 minuts.  

Els reptes, entenent les tasques que es gestionen i es realitzen en termes 

d’optimització de factura, de protecció de la ciutadania i de garantia de drets, entre 

d’altres, esmentar que s’ha gestionat una mitjana de reptes per expedient de 4,5. Això 

vol dir que a cada persona atesa se li ha fet una mitjana de 4,5 gestions relatius a bo 

social, canvi de potència, canvi de comercialitzadora, tramitació de IRER, contractació 

de discriminació horària, entre d’altres.  

Anàlisi dels reptes gestionats 

A l’assessorament la persona atesa exposa la seva situació i el professional d’atenció, 

en base a l’aplicatiu, li formula una sèrie de preguntes que permeten determinar les 

accions necessàries. Aquelles que es considerin claus segons la situació s’activen en 

forma de reptes (gestions) que cal emprendre per poder garantir els drets energètics 

de la persona i ajustar a les seves necessitats i cost econòmic els subministraments.  

En aquest sentit els reptes més importants són a la vegada els més urgents, assegurar 

que no es talli el subministrament (Repte IRER) o gestionar una reconnexió derivada 

d´un tall de subministrament. A la vegada, totes les gestions d’alta de subministrament 

per tornar a disposar d’electricitat, gas i/o aigua a la llar són d´una importància cabdal.  

A continuació, i en funció de les implicacions en cada cas, i de l´estalvi econòmic que 

poden tenir per a la persona trobem els reptes per gestió en l’optimització de les factu-

res d’electricitat, gas i aigua.  

Pel que fa als reptes de garantia de drets que contempla la Llei 24/2015 a continuació 

s´indiquen el nombre de casos que han originat la necessitat de la gestió del Informe 

de Risc d´Exclusió Residencial (IRER) 

Nº avisos de tall detectats 324 

Electricitat 193 

Gas 104 
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Aigua 27 

Nº de talls detectats 16 

Electricitat 13 

Gas 3 

Aigua 0 

Nº casos d'irregularitat en la conexió 215 

Electricitat 154 

Gas 27 

Aigua 36 

Nº de casos de desconnexió 32 

Electricitat 30 

Gas 0 

Aigua 2 

 

Respecte els resultats totals dels IRER són els següents;  

Nº de SIRER tramitats 542 

Nº de IRER rebuts efectivament 459 

Nº de reconnexions 32 

Electricitat 20 

Gas 8 

Aigua 4 

 

Pel que fa a la gestió en l’optimització / facturació del subministrament elèctric els re-

sultats principals assolits l’any 2017 a Nou Barris són els següents;  

Gestió del Bo Social 542 

Canvi de titularitat 68 

Canvi de comercialitzadora 554 

Baixada de potència 366 

Aplicació de discriminació horària 350 

Eliminació de serveis extres 245 

Alta de subministrament 34 

Butlletí elèctric gestionat 38 

Butlletí elèctric realitzat 30 

 

Pel que fa a la gestió en l’optimització / facturació del subministrament de gas els re-

sultats aconseguits han estat els següents: 
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Canvi de titularitat 48 

Canvi de comercialitzadora 350 

Eliminació de serveis extres 223 

Alta de subministrament 19 

Butlletí elèctric gestionat 14 

Butlletí elèctric realitzat 12 

 

Pel que fa a la gestió en l’optimització / facturació del subministrament d’aigua els re-

sultats aconseguits han estat els següents: 

 

Canvi de titularitat 82 

Gestió de tarifa social 432 

Ampliació de trams 211 

Gestió d´ajuts i bonificacions 547 

Alta de subministrament d´aigua 8 

 

4.3. Reduir la vulnerabilitat i la pobresa energètica: Resul-
tats de les intervencions a les llars   

El servei d’atenció a les llars és el grau de major intervenció que contempla el servei. 

Aquest es reserva per aquelles persones que es troben en situació de major vulnerabi-

litat social i de pobresa energètica i que requereixen d’una intervenció més exhaustiva 

per part d’un professional de l’equip. També s’adrecen a aquest nivell de servei les 

persones amb dificultats de mobilitat que tenen un canal prioritari i directe d’accés.  

En aquestes intervencions a les llars de les persones es realitzen, entre d’altres, una 

diagnosi de l’habitatge a nivell infraestructural, d’equips, de consum i d’habits de les 

persones que hi viuen per tal de facilitar consells, estratègies i actuacions coherents 

amb la seva realitat i necessitats. A més, i en els casos que es consideri necessari 

està previst la instal·lació de material de baix cost que afavoreixi la reducció de la fac-

tura, millori el confort tèrmic i permeti un major benestar de les persones.   

Al llarg del 2017 les persones ateses en el servei d’intervencions a les llars han estat 

un total de 250 persones, és a dir, un percentatge del 19% respecte les persones ate-

ses al Back Office. Considerant el número de persones que manifesten són de la ma-

teixa unitat familiar en aquestes llars s´ha arribat a un total de 647 persones de mane-

ra directa i indirecta.  

 

 

 



 

                                             Memòria 2017 | PAE-Nou Barris 

 

 

 19 

La distribució mensual ha estat la següent: 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2017 

0 28 39 25 21 26 29 24 20 22 9 7 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nombre de persones que han estat derivades directament a intervenció a la llar du-

rant el 2017 per mobilitat reduïda ha estat de 29 persones ateses. 

En les intervencions a les llars, el professional valora i diagnostica les necessitats de 

l’habitatge formula una sèrie de recomanacions i consells d’estalvi i de manteniment 

del confort així com, si ho considera convenient i en els casos que estigui establert, 

realitza una instal·lació de material d’eficiència energètica de baix cost. Aquest any el 

PAE de Nou Barris ha instal·lat material en un total de 197 llars de persones ateses 

amb la següent distribució mensual: 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2017 

0 21 28 20 18 23 24 16 18 17 5 7 197 

 

Concretament el material que s’ha procedit a instal·lar a les llars de les persones en 

situació de vulnerabilitat i o de pobresa energètica ha estat el següent: 

TIPOLOGIA DE MATERIAL Unitats instal·lades 

Viret Polie. Tesa Moll 10*9 38 

Viret Perfil V Tesa Moll corredissa 17 
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Viret Tesa Umbral 90*38 Blanc ( Porta)  10 

Viret Tesa Umbral 90*38 Marró (Porta) 12 

Reflectors Radiadors  1 

Lamina Plàstic Doble Vidre (Termo-cover) 25 

Rellotge de sorra-dutxa  90 

Reductor de cabal  58 

Termòmetre / Higròmetre  101 

Programador Analògic 24h. 25 

Bombeta baix consum GU10  17 

Bombeta baix consum GU5.3 44 

Bombeta baix consum E14 67 

Bombeta baix consum E27 333 

Regleta Elèctrica 4 x 1´5 mts 45 

 

La mitjana de visites per expedient en el servei d’intervenció a la llar és de 1,9 visites. 

El nombre de visites segons la distribució mensual ha estat la següent: 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2017 

0 34 70 52 52 45 48 43 40 45 19 19 467 

Així doncs la mitjana de visites mensuals ha estat de 42 visites al mes durant el 2017. 

 

4.4. La dimensió comunitària: Obrim el PAE als barris 

La dimensió comunitària és un eix clau per obrir el servei a la ciutadania, arribar a to-

tes les persones que viuen al territori i garantir que el servei s’ajusta i s’adapta a les 

necessitats i demandes existents.  

És per això que durant el 2017 el servei ha promogut un total de 22 tallers que, per 

motius externs a l’entitat, se n’han desenvolupat efectivament 15. D’aquests 9 tallers 

han estat espais de treball oberts a la ciutadania que estigués interessada en conèixer 

els seus drets energètics i de subministrament així com per la millora de l’eficiència 

energètica.  

Al mateix temps també s’ha procurat adaptar els continguts, durada i metodologia dels 

tallers a la demanda concreta que hem rebut d’entitats, institucions i actors rellevants 

del territori. En aquest sentit hem desenvolupat 6 tallers tancats a col·lectius específics 

(persones grans de comunitats d’habitatges amb serveis, persones ateses d’entitats 

del territori, entre d’altres).  
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En total hem arribat a un total de 182 persones amb una mitjana de persones parti-

cipants de 12 persones per taller.  

La valoració mitjana que fan les persones assistents als tallers ha estat molt positiva i 

satisfactòria ja que he arribat a una 8,9 sobre 10 de grau de satisfacció.  

.  

  

Taller comunitari 
a un grup de 
persones grans 
d’un servei 
d’habitatges 
amb serveis 

 

 

Un taller  
comunitari  
obert adreçat a 
tota la ciutada-
nia interessada 
en drets energè-
tics 
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Amb la finalitat de donar a conèixer el servei als agents principals del territori de Nou 

Barris, s’han realitzat reunions amb diferents entitats i grups. El número total de reuni-

ons són de 48 i s’han realitzat amb els següents col·lectius: 

Mes Actor / Agent del territori amb el que ens coordinem 

feb.-17 Districte Nou Barris 

feb.-17 A Porta-C.Meridiana 

feb.-17 Consellera Districte Nou Barris 

feb.-17 Casal Barri Verdum 

feb.-17 CC Zona Nord 

març.-17 AAVV Ciutat Meridiana 

març.-17 CSS Ciutat Meridiana 

març.-17 Centre Ton i Guida 

març.-17 CSS Turó Peira 

març.-17 CSS Porta-Vilapiscina 

març.-17 Pisos Fundació Solidaritat UB Torre Baró 

març.-17 CSS Guineueta-Verdum 

abr.-17 ICI Zona Nord 

abr.-17 CSS Roquetes-Trini Nova 

abr.-17 Pla Comunitari Verdum 

maig.-17 Habitatges Via Favència I 

maig.-17 Habitatges Via Favència II 

maig.-17 Ateneu La Bòbila de Porta 

maig.-17 Masia Can Verdaguer 

maig.-17 Ateneu La Bòbila de Porta 

jun.-17 Districte Nou Barris 

jun.-17 A Porta-C.Meridiana 

jun.-17 Biblioteca Zona Nord 

jun.-17 Taula Entitats Gent Gran Districte Nou Barris 

jun.-17 Espai Caixa Virrey Amat 

jun.-17 Pla Comunitari Zona Nord 

jun.-17 Casal Avis Pedraforca 

jun.-17 Pla Comunitari Roquetes 

jul.-17 CSS Ciutat Meridiana 

jul.-17 CasalVerdum/MEMORA 

set.-17 Casalet del Turó (gent gran) 

set.-17 Dinamització Espais Gent Gran Nou Barris 

set.-17 Globus Vermell 

oct.-17 Escoles d'Adults Nou Barris 

oct.-17 TECNICS SALUT COMUNITÀRIA 

oct.-17 Agència de Salut Pública de Barcelona 
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oct.-17 CSS de Nou Barris 

oct.-17 Escoles adults Nou Barris 

oct.-17 CSS-CAP TS 

oct.-17 TS de CAPs-TOTS 

oct.-17 Plataforma 500x20 (Ateneu la Bòbila Porta) 

nov.-17 TS del CAP Guineueta 

nov.-17 Referent Salut als Barris Trinitat Nova i Verdum 

nov.-17 Referent Salut als Barris Trinitat Nova i Verdum 

nov.-17 TS del CAP Rio Janeiro 

nov.-17 TS del CAP Rio Janeiro 

des.-17 Consell de Barri Porta 

des.-17 Tècnic de Salut de Districte Nou Barris 

 

                                                                        

  

Un taller  
comunitari  
tancat  adreçat 
a un col·lectiu 
concret de 
persones grans  
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5. Avaluació de qualitat  

La intervenció que desenvolupem com a UTE ABD-FABD-Ecoserveis es sustenta en 

un ferm compromís de desenvolupar les accions i eines necessàries per facilitar la 

consecució de la missió i la visió del Servei territorial, treballant per a la implantació 

d’una cultura d’excel·lència en la prestació del servei tant en l’àmbit de la garantia de 

drets com en la millora de l’eficiència energètica i l’atenció a la ciutadania, especial-

ment aquella en situació de major vulnerabilitat social.  

Amb la finalitat de realitzar l´avaluació de la qualitat i el grau de satisfacció del servei 

per part de les persones a les que hem atès durant aquest any, hem realitzat enques-

tes de satisfacció en els diferents moments de la intervenció. Concretament, s’han 

realitat un total de 1.282 enquestes de satisfacció.  

En les enquestes es demana, entre d’altres qüestions, l’opinió de la persona sobre la 

utilitat del servei, l’accessibilitat, i la professionalitat, així com un apartat obert per tal 

de recollir propostes, queixes i suggeriments per part de al ciutadania. S’ha garantit 

que la mostra fos representativa dels diferents nivell d’intervenció que contempla el 

servei. L’enquesta s’ha facilitat de manera aleatòria per garantir la rigorositat de la 

mostra.   

D’aquesta manera, s’han realitat 1.112 enquestes al Front Office, mitjançant les quals 

la ciutadania ha pogut valorar l’atenció rebuda al punt d´informació energètic de prime-

ra acollida. Les enquestes s’han realitat de forma presencial, un cop acabada 

l’entrevista es facilitava a la persona l’enquesta perquè la complementés i la diposités 

a una caixa habilitada amb aquest objectiu. La puntuació mitjana de satisfacció 

d’aquest àmbit de servei ha estat de 9,44 sobre 10. 

D´aquestes enquestes, a banda de la dada numèrica es poden destacar diferents as-

pectes positius com a aspectes a millorar indicats a les entrevistes de les persones 

ateses al servei. En destaquem algunes d’elles: 

Principals aspectes positius: 

- Atenció humana excel·lent 

- Professionalitat i alt coneixement dels treballadors. 

- Explicació del personal que dona facilitat per resoldre els diferents dubtes 

- Informació adient i concreta 

 

Propostes de millora: 

- Augmentar  la visibilitat i les senyalitzacions per arribar al Front Office.  

- Millorar la localització. 

- Augmentar el coneixement del servei als diferents agents del territori i al con-

junt de la ciutadania. 

- Aclarir que és un espai obert a tothom sense necessitat de concretar una cita 

prèvia.  

- Millorar la comunicació del servei a internet. 
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Per altra banda, s’han realitzat un total de 170 enquestes de satisfacció als nivells 

d’Assessorament i d’Intervenció al domicili. Aquestes enquestes s’han realitzat via tele-

fònica un cop acabada la intervenció. La puntuació mitjana de satisfacció al servei 

d’Assessorament i d’Intervenció a la llar és de 9,02 sobre 10. 

D´aquestes enquestes, a banda de la dada numèrica es poden destacar diferents as-

pectes positius com a aspectes a millorar indicats a les entrevistes realitzades a les 

persones ateses al servei.  

Principals aspectes positius: 

- Atenció humana excel·lent, destacant la amabilitat dels i les professionals.  

- Professionalitat i alt coneixement dels i les professionals d’atenció. 

- Informació adient i concreta.  

 

Propostes de millora:  

- Augmentar  la visibilitat i les senyalitzacions per arribar a l´oficina 

d´Assessorament.  

- Millorar el temps d´espera per realitzar la visita d´assessorament. 

- Adequació de les condicions de temperatura i de sonoritat. 

- Millorar la publicitat i el coneixement del servei a tota la població 

- Reduir la documentació que cal gestionar per part de la ciutadania.   
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6. Conclusions i reptes de futur  

El servei de Punt d’Assessorament Energètic pretén esdevenir una eina de garantia i 

defensa dels drets energètics i de subministrament així com un agent capacitador i 

apoderador de la ciutadania per tal de què es conformin com a actors actius, informats 

i responsables del seu accés als subministraments bàsics i al seu consum.  

Des d’aquesta mirada hem orientat la intervenció i acció del Punt d’Assessorament 

Energètic del Districte de Nou Barris. A més, tenint en compte, els atributs i caracterís-

tiques del territori: la seva implicació i reivindicació social, les seves històriques i en 

alguns casos encara vigents lluites veïnals, el servei ha volgut ser un espai molt obert 

a la ciutadania i molt integrat en el teixit social i comunitari. Malgrat aquesta aposta el 

2017 ha estat un any de posada en marxa, d’establir contacte, de relació amb les enti-

tats i actors claus així com d’intentar lligar aliances que garanteixin que el servei va 

més enllà de les oficines.  

Un dels reptes que volem endegar és l’establiment de complicitat amb experiències i 

projectes complementaris que existeixen i actuen en el territori. Aquesta riquesa afavo-

reix el projecte en tant que evidencia que el treball de garantia de drets i de millora de 

l’eficiència energètica s’aborda des de diversos punts de vista, plantejaments i operati-

vitats. És per això que la voluntat del PAE de Nou Barris és ajudar a complementar la 

tasca d’aquests agents i enriquir-la, sempre que sigui possible, per evidenciar que el 

posicionament de l’entitat és sempre de sumar.  

Un altre repte a entomar és la realitat del Districte amb un elevat grau de vulnerabilitat 

que suposa que a la pràctica identifiquem moltes situacions de greu exclusió residen-

cial, com per exemple la problemàtica de les tinences irregulars, amb les que tenim 

poques eines per donar-hi resposta i evidenciar que el PAEs és també un recurs útil i 

necessari per aquests col·lectius.  

La visibilitat del servei i la seva ubicació també és un aspecte que volem mirar de ges-

tionar de cara al 2018 ja que moltes de les persones que atenem ens manifesten la 

seva dificultat per accedir a les oficines de primera acollida (Front Office) o a la defici-

ent comunicació d’on es troben ubicades. El fet que estiguem fora de les Oficines 

d’Habitatge i en espais poc transitats i fàcils de visualitzar no ajuda a promoure el ser-

vei en el territori.  

Pel que fa a la dimensió d’inserció laboral destacar el repte de la manca d’oportunitats 

que ofereix el mercat laboral “normalitzat” a aquesta nova figura d’agent d’eficiència 

energètica domèstica. És una figura encara poc coneguda que actualment es recolza 

pel que fa a la seva sortida laboral a través d’ofertes públiques en serveis similars.  

Com a elements claus de futur caldrà que el PAE estigui present i compromès de ma-

nera continua a les taules de gestió temàtiques i reunions del territori com a agent es-

pecialista en subministraments energètics així com en el desenvolupament d’espais 

lúdics com festes majors, esdeveniments comunitaris, entre d’altres. També caldrà 
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aprofundir en la vinculació entre la tasca de garantia de drets amb la lluita contra el 

canvi climàtic.  

Com a conclusió, i donats els resultats tant quantitatius com qualitatius considerem 

que el desenvolupament dels PAE a Nou Barris ha complert les expectatives amb una 

feina realitzada amb un alt nivell de professionalitat i rigor. Durant aquest primer any 

de funcionament s´han detectat especialment a la Zona Nord que no ha arribat el mis-

satge dels PAE a tota la ciutadania i l´objectiu principal és incidir en aquelles zones on 

serà necessari el recolzament amb altres agents importants.  

A la vegada considerem que la feina realitzada per els professionals durant l´any 2017 

ha sigut excel·lent ja que s´han adaptat totalment als canvis necessaris i a un exigent 

nivell de feina.  

Durant l´any 2018 el PAE a Nou Barris haurà de consolidar-se i ser conegut de manera 

global per tota la ciutadania i els col·lectius referents al districte com un servei de quali-

tat i amb la capacitat de donar resposta a totes les necessitats de la ciutadania en 

l’àmbit de la garantia del dret als subministraments energètics.  
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Índex Memòria Anual PAE 

1. Introducció  

2. Arquitectura del Servei – Qui som?  

2.1.  Coordinació del Servei  

2.2.  Entitats de Territori 

SURT. Fundació de dones  
 

SURT som una fundació sense ànim de lucre formada per un 95% de dones que treballen des 

de l’any 1993 amb les dones i per a les dones. 

Volem ser un projecte transformador compromès amb els valors d’equitat de gènere, inclusió, 

solidaritat i transformació social 

 Equitat de gènere: Compromís en la defensa dels drets econòmics, socials i culturals de 

les dones.  

 Inclusió sociolaboral: Igualtat de drets i oportunitats, especialment per les dones que es 

troben en situacions de vulnerabilitat i exclusió social.  

 Diversitat cultural: Un valor essencial en el nostre model organitzatiu perquè enriqueix la 

societat i les persones. 

 Participació: Incorporació en la gestió de l’entitat de models que integren els valors 

d’equitat de gènere i d’inclusió social. 

 Responsabilitat i coherència: Per a una gestió transparent, socialment responsable i ètica. 

Les nostres activitats estan dirigides a modificar la relació de subordinació i discriminació de les 

dones en el context econòmic i social. Per aconseguir tot això, 

 Promovem l’empoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge i des 

d’àmbits diversos; 

 Impulsem l’ocupació de qualitat i en condicions de no discriminació; 

 Generem coneixement i sensibilitzem respecte les discriminacions per raó de sexe que 

marquen la participació social, econòmica i laboral de les dones, especialment en l’àmbit 

professional, 

 Duem a terme accions per afavorir el respecte a la diversitat cultural i la defensa dels 

drets de ciutadania de les dones. 
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3. Context: situació de la pobresa energètica a Barcelona  

Explotació indicadors subjectius BCN i Catalunya i Marc conceptual 

 Distribució per risc a la pobresa  

 Distribució per tipus de llar  

4. Objectius del programa  

5. Estructura i model de gestió 

5.1. Front Office i descriure els serveis que donem (Reptes) 

5.2. Assessorament i descriure els serveis que donem 

5.3. Intervenció  i descriure els serveis que donem 

5.4. Pla Inserció 

5.5. Intervenció comunitària 

6. El RESULTAT dels PAE – xifres 

o Activitat 

*Número d’expedients de vulnerables nous/mes 

*Número d’expedients de persones vulnerables actius/mes 

*Número d’expedients de persones vulnerables tancats/mes 

o Eficàcia i eficiència de resposta (General) 

*Número de reptes oberts/actius per mes 

*Número de reptes tancats per mes 

*Nivell d’assoliment de reptes 

*Estalvi de potència acumulada 

*Temps d’espera a FO i de cita prèvia a Assessorament 

o Complexitat 

*Casos complexes (pocs reptes però feixucs) - (SIRER + CANVI TITULAR) i 

(SIRER + ALTA SUBMINISTRAMENT) 

+Quadre d’indicadors de plecs general i per territori 

6.1.  Les PAE a la ciutat de Barcelona (anàlisi de qui ha arribat al FO amb mapa de 

Barcelona i evolució mensual i lligar-ho amb campanyes comunicació i situació de 

punts)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Font: elaboració pròpia 

6.2. Anàlisi població atesa a FO, i per sexe, edat, situació origen, procedència de serveis  

(css)  

Des del Punts d’Assessorament Energètics del districte de l’Eixample i de Ciutat Vella hem atès 

un total de 1853 ciutadans, comptant totes aquelles persones que s’han dirigit a les Oficines 

d’Habitatge del territori, així com aquelles persones que han estat derivades directament per a 

realitzar una intervenció a la llar. 

La gran majoria de les persones ateses (94,5%)  han accedit al servei a través dels Front Office, 

situats a les oficines d’Habitatge del districte de Ciutat Vella i l’ Eixample.  

Persones ateses al Front Office 1752  

Persones Ateses a OH Eixample 718 41% 

Persones ateses a OH Ciutat Vella 1034 59% 

 

Des que es van obrir a la ciutadania els dos punts d’atenció, aquests han tingut una gran 

demanda durant tot l’any. Si observem el flux de visites, veiem com existeix un cert pic de 

demandes durant els primers mesos de funcionament del servei degut a que era un servei 

esperat per una part de la població. També observem una baixada de la demanda durant el 

període estival. Finalment, concloem que hi ha una estabilització de la demanda durant el 

segon semestre de l’any. 

 

Si ens fixem en el perfil majoritari de les persones que s’han adreçat al PAE observem que, el 

62%, són dones. Que el 41%  de les persones ateses, tenen edat de treballar però es troben 

en situació d’atur  i  que el 46% de les persones ateses són  nascudes Fora d’Espanya.  

 Persones Ateses Dades del territori1 

Ciutat Vella 58% de les persones ateses 

són dones 

47,5% dels seus habitants són 

dones 

Eixample 68% de les persones ateses 

són dones 

53,5% dels seus habitants són 

dones 

 

                                                           
1
 Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener any 2016 Ajuntament de Barcelona 
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Tenint en compte les ràtios poblacionals per gènere del districte de l’Eixample i de Ciutat Vella, 

podem concloure que el PAE en aquests territoris ha estat utilitzat sobretot per dones (62%). 

Com apunta Alba del Campo en el seu darrer article2, “Debido a nuestro modelo de familia 

patriarcal, las mujeres son las principales depositarias de los cuidados no retribuidos, se hacen 

cargo de niños y niñas, enfermos y ancianos, y son las principales gestores de las economías 

domésticas, y por tanto, de los suministros energéticos”. 

A través d’una primera observació de les dades recollides sobre el perfil de les persones 

ateses, identifiquem clarament que una gran part de les persones ateses tenen en comú que 

són dones, amb pocs ingressos i que han viscut un procés migratori. 

Per tal d’aprofundir més en la radiografia del perfil de ciutadà que hem atès al territori de 

L’eixample i Ciutat Vella, aprofundirem en les dades socioeconòmiques de que disposem per 

tal de fer-nos una idea ben nítida de quin ha estat el públic principal del nostre recurs.  

 

Com hem apuntat, pren sentit realitzar un anàlisi d’aquestes dades centrant-nos en la visió de 

gènere i interseccional, agafant el fet migratori, i la manca d’ingressos, com uns dos pilars més 

d’aquesta fotografia. 

                                                           
2
 Empoderamiento, mujeres y soberanía en la transición energética. Alba del Campo Revista Vientosur 

Nº151/Abril2017 

Orígen 

•Del total de les persones ateses que han nascut fóra d'espanya, el 
57% són dones 

•El 38% de les dones ateses, han nascut a l’Àfrica, seguides per les 
dones europees 25% 

Socio-
econòmic 

•El 56,5% famílies nombroses són encapçalades per dones 

•El 95% de les famílies monoparentals són encapçalades per dones 

•El 60% de les persones que només tenen estudis primaris són dones 

•El 70% de les persones que tenen una persona amb discapacitat al seu càrrec, són dones 

•El 58.03% de les persones que declares tenir uns ingressos entre 0 i 17706,07€ a la seva UC, 
són dones 

Salut 

•El 68% de les persones que declaren tenir ansietat son dones 

•El 69% de les persones que diuen tenir artrosis son dones 

•El 59% de les persones que diuen tenir malalties cardiovasculars son dones 

•El 65% de les persones que diuen tenir malalties respiratòries son dones 

Habitatge 

•El 63% de les persones que viuen en edificis de més de 80 anys són 
dones 

•El 46,06 % de les persones que viuen en règim de lloguer són dones 
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Fent una síntesi sobre perfil d’incidència que ha estat atès al PAE de Ciutat Vella i Eixample, 

concloem que es tracta d’una dona, nascuda fóra d’Espanya, amb un nivell baix d’estudis, i un 

nivell d’ingressos baix, amb càrregues familiars i amb una situació de precarietat en l’àmbit de 

l’habitatge i de la salut.  

Pel que fa a la procedència de les derivacions observem que el 71% de les persones que s’han 

adreçat al PAE, són persones vinculades als Serveis Socials. D’aquestes, el 62,5%, són persones 

vinculades als Centres de Serveis Socials del districte de Ciutat Vella, en front el 37,5% 

provinents dels Centres de Serveis Socials del districte de l’Eixample. 

 Total % 

CSS Ciutat Vella 782 100% 

Barceloneta 96 12% 

Casc Antic 164 21% 

Gòtic 77 10% 

Raval Nord 180 23% 

Raval Sud 265 34% 

CSS Eixample 470 100% 

Fort Pienc 87 18% 

Dreta Eixample 56 12% 

Nova Esquerra Eixample 111 24% 

Sagrada Família 89 19% 

Sant Antoni 77 16% 

Antiga Esquerra Eixample 50 11% 

Total 1252  

 

A nivell territorial, veiem que hi ha un flux de derivacions  homogeni entre els centres dels dos 

districtes, destacant els centres de Raval Sud, Raval Nord i Nova Esquerra de l’Eixample, com a 

principals centres derivadors en termes absoluts. 
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Font: elaboració pròpia 

6.3. Detecció de la vulnerabilitat energètica 

6.4. Reduir la vulnerabilitat i la pobresa energètica: Assessorament Energètic   

Un cop atesa i detectada la demanda per part de la ciutadania als nostres Front Office, fem 

una derivació amb cita prèvia al nostre Back Office, on podrem realitzar una atenció 

especialitzada per tal de resoldre la problemàtica específica de cada persona.  

Abans de realitzar qualsevol derivació, els professionals ubicats a les Oficines d’Habitatge, 

tracten de resoldre tots els dubtes o problemàtiques que puguin aportar els ciutadans que fan 

la demanda, actuant des d’una perspectiva emancipadora i pedagògica per tal d’empoderar 

la persona i fer-la protagonista dels seus drets energètics. En aquest sentit, des del PAE, hem 

fet un important esforç per tal d’empoderar el màxim de persones possibles que s’hi ha 

adreçat.  

Concretament han estat empoderades des dels Front office el 39,6% de les persones que s’hi 

ha adreçat, les quals han convertit el PAE com un lloc de referència on fer consultes sobre tot 

allò relacionat amb el seus subministraments.  

Per altra banda, s’ha realitzat una derivació al Back Office, a totes aquelles persones que s’ha 

considerat que per a poder resoldre la seva problemàtica calia un acompanyament o suport, 

en la realització de les gestions o tràmits pertinents, o be, perquè calia un estudi més detallat 

de la situació. En aquest sentit, al territori de Ciutat Vella i Eixample hem derivat un total de 

1237 persones a Assessorament durant l’any 2017.  

 

Observem que el flux de persones que han estat derivades mensualment a Assessorament, 

s’ha mantingut estable durant el 2017, en consonància a dos factors que també hem anat 

observant. Per una banda el fet que s’ha mantingut el nombre de persones que s’han adreçat 

al PAE, i per altra banda per una lleugera crescuda del nombre de persones empoderades al 

Front Office. 
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1es:1001 

2es: 146 

3es: 22 

Visites 
1,44 

visites per 
expedient 

65,5 
visites 

setmanals
de mijtana 

Freqüència 

236 visites 
reprograma-
des per falta 
d'assistència 

Principals 
motius: 

-Canvi de 
domicili i 
districte 

-Renúncia 
voluntària 

Renúncies 
46 

renúncies 

Cal entendre però, que cadascuna d’aquestes persones que han estat derivades al Back office, 

han requerit una atenció especialitzada per part d’un professional del PAE, i en la gran majoria 

de casos, la realització d’una sèrie de gestions i tràmits, per tal de millorar la seva situació 

energètica. 

Les gestions i tràmits que han requerit un acompanyament per part dels professionals del PAE 

al Back Office, han estat: 

 Sol·licitud de Bonificacions als subministraments elèctric i d’aigua 

 Regularització de subministraments que es troben en situació irregular 

 Optimització de factures 

 Canvi de comercialitzador a mercat regulat 

 Protecció davant de possibles talls de subministrament i tramitació Informe de 

Vulnerabilitat 

 Eliminació de serveis extres innecessaris 

 Adequació dels trams de consum de l’aigua 

En aquest sentit, remarquem algunes de les dades relacionades que ens ajuden a identificar la 

complexitat en la intervenció, que ha comportat totes aquestes derivacions i el treball per a 

poder resoldre aquests casos. 

Cal apuntar, que moltes de les 

gestions realitzades des del Back 

Office, requereixen que moltes de les 

persones ateses, acudeixin en 

diferents ocasions a les nostres 

oficines per tal de lliurar 

documentació, fer consultes, o recollir 

documentació.  

Aquestes actuacions, no es 

comptabilitzen com a visites 

d’Assessorament, tot i repercutir i 

augmentar el volum de feina al Back 

Office. Per altra banda, des de Back 

Office, també s’atén i es resolen 

dubtes, via telefònica i telemàtica, a 

moltes de les persones que han vingut 

a assessorament. 

Al llarg d’aquest 2017, han estat molt freqüents els canvis en la normativa i en els protocols. 

Aquest fet, també ha dificultat en certs moments i ha aportat un grau de complexitat 

important a la feina dels professionals del Back Office, que han hagut de fer un esforç 

d’adaptació als canvis. 
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Per altra banda, també cal 

remarcar que amb força 

freqüència, sorgeixen casos 

urgents que tenen un 

impacte directe en la 

planificació de les visites. 

Des del servei, donem 

prioritat a aquells casos en 

que la persona no té 

subministrament ja sigui per 

un tall de subministrament o 

una desconnexió o qualsevol 

altre motiu .  

Aquest tipus de casos, entenem que requereixen ser prioritzats i intentem donar resposta en 

un màxim de 24h. 

Durant el procés d’assessorament, els i les professionals del PAE, detecten situacions que 

afecten a la persona més enllà de l’àmbit energètic. En aquest sentit, és freqüent que els i les 

professionals del PAE, hagin de gestionar situacions complexes a través de l’escolta activa, la 

contenció i la informació sobre altres recursos, que algunes vegades acaben derivant la 

persona atesa a algun altre servei, ja sigui de l’Administració o de la pròpia Fundació SURT.  

Finalment cal dir, que és significatiu, el nombre de persones que, tot i tenir una visita 

programada, aquesta s’ha de reprogramar degut a la falta d’assistència a la mateixa. Hem 

calculat que hi ha un absentisme del 19,07%. Aquest fet, fa incrementar  la tasca de 

programació i planificació de les visites, incrementant també, el volum de feina total.   
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*Com treballem la protecció de la 24/2015 

 

Des del PAE, hem realitzat una important tasca en l’àmbit de la protecció davant de possibles 

talls de subministrament, a través de l’aplicació de la Llei 24/2015.  

 

El 51% dels ciutadans  atesos, han manifestat que en els darrers 12 mesos, han tingut almenys 

un endarreriment en el pagament dels seus subministraments. 

 

En total, hem detectat un total de 520 avisos de tall o 

d’impagament, tant d’electricitat, aigua i gas. 

 

 

 

 

Amb l’objectiu de protegir aquells subministraments on la persona atesa no hi pot fer front, 

hem recomanat la  tramitació, de l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial (IRER) amb l’objectiu 

d’acreditar una situació de vulnerabilitat, fent efectiva la llei 24/2015, en allò relacionat amb la 

protecció davant talls de subministrament.  

 

Hem tramitat un total de 542 IRER dels quals han estat resolts 

per part de l’Ajuntament a data de 31/12/2017 481. Del total 

d’IRER resolts, només 5 casos han estat declarats coma 

situacions NO vulnerables i 41 han estat tramitats degut a que la 

persona es troba en situació d’ocupació a precari. 

 

 

Pel que fa a les situacions d’Irregularitat en el subministrament, hem 

detectat 61 casos. Aquests casos, han suposat realitzar els tràmits 

pertinents per a regularitzar la situació. En 16 d’aquests casos, hem 

pogut evidenciar que no era necessari realitzar una alta de 

subministrament, i que la companyia ha realitzat els tràmits 

necessaris per a regularitzar el servei de nou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº avisos de tall detectats 520 

Electricitat 228 

Gas 102 

Aigua 190 

IRER tramitat (SIRER) 542 

IRER resolts 481 

Nº Reconnexions 16 

Electricitat 10 

Gas 5 

Aigua 1 
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* Gestió en optimització facturació subministrament elèctric 

 

Des del PAE s’han realitzat els següents tràmits, per tal d’acompanyar tots aquells ciutadans 

que han tingut una especial dificultat a l’hora de dur a terme les gestions proposades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electricitat Canvi titular 58 

 Canvi comercialitzadora 125 

 Mercat lliure a mercat regulat 365 

 Discriminació horària 296 

 Canvi potència 362 

 Eliminació serveis extres 104 

 Bo social 251 

 Alta Nova 37 

Aigua Gestió de trams 94 

 Cànon social 302 

 Canvi titular 57 

 Fons solidaritat 230 

 Alta Nova 8 

Gas Canvi titular 24 

 Canvi comercialitzadora 77 

 Mercat lliure a TUR 284 

 Eliminació serveis extres 119 

 Alta Nova 3 
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6.5. Intervenció a la llar  

Pel que fa a les Intervencions a la llar, aquestes han vingut motivades per diverses causes.  

Per una banda, per donar resposta la petició de derivació i intervenció en una llar, des d’un 

Centre de Serveis Socials, des del que, han valorat la conveniència, ja sigui per motius de 

mobilitat reduïda, o per un altre motiu a criteri del referent social que sol ser la necessitat 

d’acompanyament per part d’una altra professional (Normalment Servei d’Atenció 

Domiciliària), o la detecció per part de l’agent derivador, d’alguna anomalia en la instal·lació. 

Un altre de les motivacions que han produït una intervenció a la llar, ha estat la detecció des 

de Front Office, d’una manca evident de la persona de la seva capacitat per moure’s, i que si 

bé és cert que en un primer contacte, la persona s’ha adreçat fins al PAE, entenem que en 

aquells casos en que ha calgut una derivació a Assessorament, aquesta s’ha descartat i s’ha 

realitzat una intervenció a la llar directament.  

A més a més, durant el procés d’assessorament, es poden detectar situacions on es valora la 

necessitat de realitzar una intervenció al domicili. En aquest sentit, realitzem una derivació al 

domicili en el moment que a través de l’entrevista d’assessorament, veiem que la persona 

compleix diferents criteris com són: la persona declara que passa fred, la persona conviu amb 

menors i la persona declara que hi ha problemes d’aïllament a la llar i/o humitats. 

Finalment, podríem parlar d’aquelles motivacions sobrevingudes i que fan del tot necessari el 

fet de desplaçar-se a l’habitatge, en la seva majoria de casos, per tal de verificar anomalies en 

les instal·lacions dels subministraments, que hagin pogut alterar els consums facturats. 

 

En algunes ocasions, s’ha requerit al PAE, la realització d’alguna intervenció d’urgència, per 

part d’altre recursos de l’Ajuntament, amb els qui treballem de forma coordinada. Per aquest 

motiu, durant el 2017, s’ha donat algun pic de feina puntual. 

El fet de realitzar les intervencions al domicili, també situa al PAE, com un observador 

privilegiat a l’hora de poder detectar situacions de vulnerabilitat que cap altre professional 

ha pogut detectar abans. En aquest sentit, és freqüent que els Agents energètics del PAE, 

informin als Serveis Socials sobre diferents situacions que poden posar en risc a la persona 

atesa.  
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1es:170 

2es: 26 

3es: 4 

Visites 
1,45 

visites per 
expedient 

3,86 
visites 

setman-
als de 

mijtana 

Freqüència 

35 visites 
reprograma-
des per falta 
d'assistència 

98 llars 
amb 

material 
instal·lat 

Material 

Principals 
motius: 

-No localitzable 

-Renúncia 
voluntària 

Renúncies 18 
renúncies 

Algunes d’aquestes situacions són: 

 Defectes estructurals greus 

 Defectes greus en les instal·lacions dels subministraments 

 Situacions d’aïllament i soledat evident 

 Acumulació de brutícia i presència d’animals no desitjats 

 Infrahabitatges 

 

En aquest tipus de situacions, ens coordinem amb el referent social de la persona atesa per 

tal de posar en coneixement aquest tipus de situacions que poden suposar un risc per a la 

persona.  

Per altra banda, en molts dels casos 

que han requerit una intervenció al 

domicili, han requerit també, una 

coordinació amb el seu o la seva 

professional de referència del 

Centre de Serveis Socials, o amb el 

personal del SAD, amb qui hem 

col·laborat estretament, tant per 

exposar la situació observada si 

s’escau, com per demanar suport en 

l’aportació de documentació 

necessària per a la realització de les 

gestions pertinents.  

En molts casos, aquest suport ha 

estat imprescindible per a la 

resolució del cas, degut a que 

moltes de les persones que hem 

visitat, no disposen de cap suport 

familiar, ni de cap xarxa que els 

pugui ajudar. Aquest fet, afegeix un 

grau de complexitat important a la 

resolució de molts casos ja que dificulta la realització de molts tràmits imprescindibles per a 

l’optimització de les factures i la reducció i estalvi en el consum.  

Per altra banda, en la majoria de llars, hem cregut oportú instal·lar material de baixa cost per 

tal de millorar l’eficiència energètica de la llar. Sobretot han estat materials enfocats a la 

millora de l’aïllament tèrmic a la llar, estalvi en el consum, i millora dels hàbits energètics a la 

llar.  

La intervenció al domicili, és un marc idoni per a treballar el hàbits energètics a través de 

diferents recomanacions i consells, que els Agents Energètics ofereixen als ciutadans que 

atenen al seu domicili. En aquest sentit, durant tota la intervenció s’ofereixen consells 

específics, a mesura que l’Agent Energètic recórrer el domicili amb la persona atesa, realitzant 

un diagnòstic energètic de tota la llar i de cada estança. També s’inspecciona l’estat d’alguns 

electrodomèstics o materials, amb l’objectiu que la persona, prengui consciència de la 

necessitat de realitzar el manteniment adequat a cada aparell de la casa. 
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   Tallers executats pel PAE 

  Tallers Difosos pel PAE 

   Mitjana de satisfacció 

17 

15 

9,2 

6.6. Inserció Laboral 

*Empreses prospectades 

*Ofertes gestionades 

*Insercions 

 

6.7. Indicadors intervenció comunitària ADAPTACIÓ DE CADA TERRITORI 

Al territori Ciutat Vella-Eixample, hem centrat la nostra estratègia comunitària partint de de 

generar un primer contacte amb el Districte, entenent que són els principals coneixedors del 

territori i les seves necessitats. En aquest sentit, a cada territori de forma diferenciada s’ha 

construït una estratègia pròpia del territori que dona resposta a les diferents necessitats i 

especificitats dels districte de Ciutat Vella i l’Eixample respectivament. 

Pel que fa al districte de l’Eixample, s’ha fet la valoració, després d’uns mesos d’activitat del 

PAE, que calia traçar una estratègia que permetés arribar a un col·lectiu de ciutadania que fins 

ara no hi estàvem arribant. En aquest sentit, per part del Districte, s’ha impulsat la 

programació de diferents tallers als Centres Cívics del Districte, oberts a tota la ciutadania, 

reforçant l’estratègia de prevenció i aprofundiment en la millora de l’eficiència energètica. 

Aquests tallers s’han concretat i es realitzaran durant els mesos de Gener i Febrer de 2018. 

Pel que fa al districte de Ciutat Vella, després d’uns mesos d’activitat del PAE, es fa la valoració 

de que cal treballar amb les nombroses entitats que existeixen al districte i que treballen amb 

els col·lectius de la ciutadania més vulnerables, per a que aquestes entitats puguin orientar al 

PAE, als i les seves usuàries en un moment donat. En aquest sentit, el dia 21/09/2017, es va 

realitzar una sessió informativa a la seu del districte on van ser convocades les entitats socials 

de Ciutat Vella on es va fer una presentació del servei així com els diferents canals de derivació 

establerts. 

Un cop desenvolupada aquesta estratègia als dos territoris, podem afirmar que hem 

començat a notar canvis pel que fa a la procedència en les derivacions per part d’entitats al 

territori de Ciutat Vella i al districte de l’Eixample s’han concretat i agendat, sis tallers als 

Centres Cívics del Districte. 

Paral·lelament, des del  PAE, hem donat resposta a diferents demandes que s’han anat 

produint durant el 2017,provinents de diferents àmbits i actors del territori. 

*Tallers 

Durant el 2017, hem gestionat un total de 32 

tallers de sensibilització sobre la millora de 

l’eficiència energètica on hi han participat 234 

persones. 

Pel que fa als tallers, cal dir que durant el 2017 

hem rebut diverses demandes de realització de 

tallers sobre millora en l’eficiència energètica 

en general o sobre algun tema específic, per 

part d’entitats o altres recursos del territori. 
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Per altra banda, en col·laboració amb el projecte Carrega’t d’energia, hem gestionat i 

col·laborat en la difusió d’altres tallers  sobre la temàtica que es realitzaven al territori. 

Cal dir que la gran majoria de tallers que 

hem realitzat des del PAE, han estat 

dirigits a grups tancats ja consolidats, a 

demanda d’alguna entitat del territori 

que ha volgut treballar la millora de 

l’eficiència energètica amb els seus 

usuaris o amb el seu equip professional.  

Pel que fa a la tipologia d’entitats que 

ens han fet demanada de tallers, la gran 

majoria han estat entitats de caire 

Social/Assistencial, seguides per les 

entitats de caire comunitari i educatiu. 

Pel que fa al públic assistent, podem dir que ha estat majoritàriament el col·lectiu de gent gran 

qui més ha participat dels tallers. Hem realitzat tallers a: 

 Habitatges amb serveis per a Gent Gran (Reina Amalia I i II, Camposagrado) 

 Projecte Àpats en companyia (Esquerra Eixample, Sant Antoni, Gòtic, Casc Antic, Raval, 

Sagrada Família) 

 Institut Milà i Fontanals 

 Escola de Salut comunitària al Raval 

 Fundació ACCEM 

 Fundació SURT 

 Centre la Platja 

Pel que fa al contingut dels tallers, puntualitzem que, en la gran majoria de casos, s’ha centrat 

en: 

 Informació sobre diferents recursos per a poder estalviar i optimitzar els consums 

energètics 

 Informació sobre les diferents bonificacions existents i els requisits per accedir-hi 

 Informació sobre eines i recursos per dur a terme uns bons hàbits energètics a la llar, 

per la millora de l’eficiència energètica.  

Val a dir, que hem adaptat el contingut i 

el format dels tallers al públic a qui 

anava dirigit, afavorint al màxim 

l’aprofitament del mateix. 

A més a més, hem participat en la 

difusió a través del Front Office, i 

l’enviament de correus electrònics, dels 

diferents tallers de temàtica semblant 

que es realitzaven al territori de Ciutat 

Vella i l’Eixample 
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*Grau de satisfacció dels tallers 

Amb l’objectiu d’obtenir un feedback i 

propostes de millora, per part de les 

persones participants als tallers, s’ha 

lliurat un petit qüestionari d’avaluació 

entre el públic assistent, on es pregunta 

sobre la claredat en l’exposició, la 

utilitat del contingut del mateix, etc.  

En aquest sentit, s’ha recollit un grau 

mitjà de satisfacció de les persones 

assistents als tallers de 9,2 punts sobre 

10. 

Entenem doncs, que  els tallers són una eina vàlida per a la millora de l’eficiència energètica 

de la ciutat i que cal incrementar-ne el nombre sempre que sigui possible.  

 

*Reunions Coordinació i presentació del servei 

Cal també posar en valor, els diferents esforços que s’han fet per tal de difondre el propi servei 

arreu del territori, ja hagi estat d’ofici o per demanda expressa per part de diferents actors del 

territori.  

En aquest sentit, s’han realitzat diferents reunions de coordinació i de presentació del servei 

amb diferents serveis, entitats i recursos del territori, amb l’objectiu de donar a conèixer el 

servei, així com millorar la coordinació entre professionals i serveis que actuen en un mateix 

territori 

 

Entitats Fundació SURT ONG de Veí a Veí Comissió per l’Habitatge de Barceloneta 

i AAVV 

 Cooperativa Tarpuna Elèctrica Escandinava Casal dels Infants 

 Fundació Salvador 

Gavina 

Fundació de 

l’Esperança 

Taula de gent gran del districte de 

l’eixample 

 El mirador de 

l’immigrant 

  

 

Pel que fa a les Entitats, hem rebut diverses demandes per tal de realitzar tallers de 

sensibilització sobre l’eficiència energètica. En algun cas puntual, hem realitzat una 

presentació del PAE així com els canals de derivació al servei i de coordinació si s’escau. 
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Salut Taula de Salut comunitària 

Nova Esquerra de l’Eixample 

CAP Sagrada Família  

 CAP Drassanes Taula de Salut del Raval 

 

Pel que fa a la salut, entenem que es tracta d’un àmbit prioritari, per una banda, degut a la 

relació que existeix entre la pobresa energètica i la salut, i per altra banda, entenem que els 

agents de salut, són clau per tal d’identificar possibles situacions de vulnerabilitat en l’àmbit 

energètic. En conseqüència hem realitzat diferents contactes amb els centres de salut i altres 

recursos del territori, oferint la possibilitat de realitzar una presentació del servei o un taller 

sobre eficiència energètica. En aquest sentit, dir que els contactes s’han concretat en la 

presentació del servei a les Treballadores Socials dels CAPs de sagrada Família i de Drassanes, i 

en la concreció de reunions per al 2018 amb altres centres. Pel que fa al CAP de Drassanes, 

destacar que hem realitzat una presentació del servei a tota la planta de pediatria a petició 

seva. 

A nivell comunitari en l’àmbit de la Salut, hem realitzat un taller en el marc de la Taula de Salut 

comunitària del Raval i hem presentat i estem en contacte amb la Taula de Salut comunitària 

de la Nova Esquerra de l’Eixample. 

 

Centres de Serveis 
Socials 

CCS Casc Antic CCS Gòtic CCS Barceloneta CCS Raval 

Sud 

 CCS Sant 

Antoni 

CCS Sagrada 

Família 

CCS Antiga Esquerra 

Eixample 

CCS Raval 

Nord 

 CCS Dreta 

Eixample 

CCS Fort Pienc CCS Nova Esquerra 

Eixample 

 

 

Els Centres de Serveis Socials, són un recurs molt important a efectes d’identificació de 

possibles ciutadans que es poden beneficiar del nostre servei, així com de situacions de 

vulnerabilitat, i són per tant, uns dels principals agents derivadors al PAE. En aquest sentit, la 

coordinació amb el CSS, és constant per tal de poder realitzar un seguiment acurat dels casos 

que ens han derivat, així com alertar i posar en coneixement del CSS de possibles situacions de 

vulnerabilitat no detectades. 

En aquest sentit, dir que s’ha realitzat una presentació del servei a tots els equips dels Centres 

de Serveis Socials del territori, així com també, hem estat presents durant les formacions en 

pobresa energètica que s’han impartit per part d’ECOSERVEIS, per tal de resoldre possibles 

dubtes. 
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Altres 
recursos 

Oficines d’Habitatge OMIC i Plenari Comissionat 

de Consum  

Ateneu de Fabricació i 

UB 

 PdC Sagrada Família i PdC 

Barceloneta 

Assessorament jurídic 

Oficina d’Habitatge 

Districtes de Ciutat 

Vella i Eixample 

 Aula ambiental de 

Sagrada Família 

Servei d’Atenció 

Socioeducativa 

 

 

A més a més, des del PAE, hem treballat amb altres recursos de l’administració presents al 

territori. Aquest fet, ens demostra que l’eficiència energètica és un tema multidimensional i 

que va més enllà de l’àmbit de l’energia. Durant el 2017, hem treballat de forma molt estreta 

amb les Oficines d’Habitatge del territori, així com també, amb alguns dels recursos que hi són 

presents, com els serveis jurídics, el SIPHO o la UCER.  

Per altra banda, a l’hora de traçar una estratègia de desplegament comunitari, hem comptat 

amb els Serveis d’Atenció a les Persones dels districtes de Ciutat Vella i l’Eixample, així com els 

Plans de Desenvolupament comunitari del territori i taules temàtiques, com la Taula de Gent 

Gran de L’Eixample. 
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Font: elaboració pròpia 

7. Avaluació qualitat  

Per tal de poder recollir el grau de satisfacció del servei per part dels usuaris i usuàries, s’han 

realitzat enquestes de satisfacció a les persones ateses en els diferents moments de la 

intervenció. Concretament, s’han realitat un total de 654 enquestes de satisfacció: 

En els qüestionaris d’avaluació, s’han realitzat preguntes sobre la utilitat del servei, 

l’accessibilitat, i la professionalitat, així com un apartat obert per tal de recollir propostes, 

queixes i suggeriments per part de al ciutadania. Les enquestes han estat realitzades en 

diferents nivell de la intervenció. 

Per una banda, s’han realitat 396 enquestes al Front Office, on la ciutadania ha pogut valorar 

l’atenció rebuda.  Les enquestes s’han realitat de forma presencial a la Oficina d’Habitatge, un 

cop acabada l’entrevista. 

Mitjana de satisfacció a Front Office 9,78 sobre 10 

 

Pel que fa a les aportacions de la ciutadania al Front Office destaquem les següents 

aportacions, com a mostra de les aportacions generals: 

 
 

 
 

Aportacions 
a Front 
Office 

“Más divulgación, es un tema desconocido todavía” 

“La persona responsable ha sigut molt professional, amable i ha explicat 
molt entenedor totes les pasos a seguir” 

“Más personal atendiendo” 

“Perfecte la iniciativa perquè la ciutadania pugui estar informada.” 

“La ubicación del punto energético está en un sector que confunde con 
información de la vivienda haciendo un poco confusa” 
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Font: elaboració pròpia 

Per altra banda, s’han realitzat un total de 258 enquestes de satisfacció als nivells 

d’Assessorament i d’Intervenció al domicili. Aquestes enquestes s’han realitzat via telefònica 

un cop acabada la intervenció. 

Mitjana de satisfacció a Assessorament i Intervenció 8,24 sobre 10 

 

Pel que fa a les aportacions de la ciutadania a Assessorament i Intervenció, destaquem les 

següents aportacions, com a mostra de les aportacions generals: 

 

 

A partir de les valoracions i del grau de satisfacció del servei, mostrats pels usuaris, traçarem 

les estratègies de millora, per tal que el 2018, puguem adequar el servei a les necessitats dels 

usuaris. 

Tanmateix,  esperem poder traçar les estratègies també, amb les aportacions que puguin fer 

altres professionals i/o serveis amb els qui treballem estretament, ja que d’aquesta manera 

podem fer una valoració del servei prestat, des d’una visió més global.  

En aquest sentit, apuntar que en el darrer any, hem rebut les felicitacions i agraïment  per la 

feina feta, per part de l’equip del Centre de Serveis Socials del Casc Antic. 

Finalment, també hem realitzat una prospecció regular de la percepció que tenen els ciutadans 

atesos i d’altres professionals,  de la feina feta, a través de les opinions recollides per part dels 

professionals del PAE, els quals han traslladat a la coordinació del territori en les reunions 

d’equip programades, les diferents aportacions. 

Aportacions a 
Assessorament  
Intervenció 

“Mucha gente aún no lo sabe" 

“Cuesta encontrar las oficinas" 

“Buen servicio pero no he podido resolver el problema” 

"Buen servicio" 
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8. Conclusions, riscos i oportunitats de futur  

El PAE (Punt d’Assessorament Energètic), ha estat un repte i una oportunitat degut a que ha 

estat un projecte que ha abordat dues grans problemàtiques, l’atur i la pobresa energètica, 

fusionat en un mateix servei que ha donat resposta a questes dues necessitats de la nostra 

societat. 

En aquest sentit, creiem que és una experiència d’èxit i que ofereix al ciutadà un servei útil, 

amb un impacte positiu en la seva qualitat de vida.  

Tot i així, cal tenir present que es tracta d’un projecte ambiciós, que pretén donar resposta a 

situacions totalment diverses, que pugui plantejar la ciutadania d’un territori, tenint en 

compte també, la diversitat de territoris que existeix a la ciutat. En aquest sentit, creiem que 

cal posar en valor la complexitat de gestionar aquesta diversitat, tant a nivell territorial, amb 

les especificitats de cada barri, així com les diverses situacions que s’adrecen al PAE.  

Emmarquem les conclusions extretes de la implementació del PAE al territori de Ciutat Vella i 

Eixample, en tres eixos: la intervenció en eficiència energètica i situacions de vulnerabilitat, la 

inserció laboral i el desplegament al territori i estratègia comunitària.  

*La intervenció en eficiència energètica i situacions de vulnerabilitat 

Cal ser conscients que des del PAE, s’atenen a grups poblacionals molt diversos i que aquests 

tenen unes expectatives diferents envers el servei. Per tant, els i les professionals del PAE, 

han de tenir una gran capacitat d’adaptació a la demanda que se’ls fa per part de la 

ciutadania.  Aquesta situació, posa a prova, els i les professionals i genera noves dinàmiques 

de treball, quan aquestes es confronten a la realitat.  

També els canvis constants en la normativa i la difícil relació amb les companyies, posen a 

prova els professionals, que han d’adaptar-se constantment als canvis. 

Com hem apuntat en punts anteriors, el perfil de ciutadà que s’adreça al PAE de Ciutat Vella i 

l’Eixample, es troba majoritàriament, en una situació de vulnerabilitat, entenent aquest 

factor, com un element transversal en la vida de la persona i que en la majoria de casos, va 

més enllà, de la situació que presenta la persona envers als subministraments i inclús amb 

l’habitatge. 

En aquest sentit, és normal que en el marc del servei d’assessorament energètic, sorgeixin 

demandes per part de la persona atesa, que queden molt lluny de les capacitats i serveis que 

ofereix el PAE. L’atenció a persones que es troben en situació de vulnerabilitat, afegeix 

també una complexitat en la gestió i en la capacitat d’empoderar al ciutadà en referència als 

seus drets energètics, element que facilitaria la gestió del servei, ajudaria a “donar per 

tancats” els expedients i reduiria els temps d’espera.  

Cal doncs, trobar un equilibri en les expectatives del servei, entenent que: 

- Ofereix un suport molt rellevant en la vida de les persones que es troben en una 

situació més vulnerable, i que l’impacte positiu en la seva qualitat de vida, és major, 

que en persones que no pateixen una situació de pobresa energètica.  

- Sense oblidar que es tracta d’un servei universal que ha de respondre a 

problemàtiques molt diverses, contribuint també a la millora de l’eficiència energètica 

a la ciutat i dirigint el seu missatge cap a tot tipus de sectors de la ciutadania. 
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Riscos  

• Focalització del servei 
en un grup poblacional 
concret 

• Reduir la perspectiva 
d'empoderament 
ciutadà en l'acció 

Oportunitats de futur 

• Aconseguir arribar a 
altres colectius de la 
ciutadania 

• Millora de l'eficiència 
del servei i reducció de 
la documentació 
sol·licitada al ciutadà 

- Les capacitats materials, i professionals de que disposa el servei, i la seva capacitat 

d’absorbir un volum de feina. 

Apuntem doncs, alguns elements a tenir en compte per a la millora del servei. 

 

*La inserció laboral dels professionals 

Tal i com apuntem, el PAE, suposa una oportunitat per donar resposta a dos problemàtiques 

importants com són la pobresa energètica, i la taxa d’atur sobretot en poblacions amb franges 

d’edat amb poques possibilitats d’inserció (el 41,2% de la població en atur a la ciutat té entre 

50 i 64 anys3).  

Així doncs, el PAE, representa una oportunitat per a la requalificació professional de 60 

personen provinents del programa Làbora a tota la ciutat, 8 de les quals, han pogut formar-se i 

donar suport a les tasques del PAE de Ciutat Vella i Eixample.  

Aquest fet, aporta un important valor afegit a la tasca del personal del PAE, ja que a banda de 

les tasques d’assessorament energètic, els ofereix l’oportunitat de poder format i tutoritzar 

persones que fan una estada al servei, enfortint així, les competències professionals en l’àmbit 

de la formació i el traspàs de coneixements.  

Cal però, tenir en compte, que aquest doble objectiu, implica un esforç per part dels i les 

professionals del PAE, que han de combinar la seva feina d’assessorament energètic, amb la 

tutorització de persones que es troben en una fase d’aprenentatge. Aquest fet, pot tenir un 

impacte negatiu en els ritmes de treball dels i les professionals, si no se’n fa una bona gestió. 

Cal doncs, centrar esforços en augmentar la capacitat d’adaptació i flexibilitat davant dels 

canvis, per part de les persones que s’incorporen a les dinàmiques de treball d’un equip de 

territori ja consolidat, així com fer el màxim de confortables per a tothom, els períodes de 

                                                           
3
Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. 

Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Desembre 2017 
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Riscos  

• Possible Incidència 
negativa en la 
dinàmica de treball 
dels i les professionals 
del PAE 

Oportunitats de futur 

• Millora en les 
competències 
formatives i de 
capacitat de traspàs de 
coneixements 

• Visió social en la 
formació prèvia 

transició, en que un grup de persones que han estat en fase d’aprenentatge finalitza el seu 

contracte i s’incorpora un nou grup.  

Una bona forma de poder millorar en aquest sentit, seria el fet d’ajustar al màxim la formació 

prèvia a la realitat que es trobaran al territori, i com hem apuntat, aquesta hauria d’incloure 

aspectes que tenen a veure amb l’atenció a persones en situació de vulnerabilitat, perspectiva 

de gènere, visió intercultural, etc. 

 

Pel que fa a la millora de les habilitats i competències de l’equip de professionals de l’entitat, 

hem planificat i realitzat diverses sessions de formació, sobre temàtiques relacionades amb 

les funcions del i les professionals del PAE, que hem seleccionat a través de la identificació de 

necessitats de l’equip. En aquest sentit, el pla formatiu de millora, ha constat de quatre 

sessions formatives en les que s’han treballat temes relacionats amb la perspectiva de gènere 

en l’atenció, i en la millora de les habilitats professionals per a la gestió de situacions de 

conflicte i/o estrès. 
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Riscos  

• Públic objectiu difús 

Oportunitats de futur 

• Aprofundir en la difusió del 
serveien l'àmbit sanitari 

• Donar a conèixer el servei 
en l'àmbit educatiu 

• Donar a conèixer el servei 
entre comunitats 
depersones nouvingudes 

*Desplegament al territori i estratègia comunitària  

Finalment, apuntem la dimensió comunitària, entenent que el PAE, és un servei que té un 

impacte en el territori on treballa i que per tant intervé en els canvis que s’hi produeixen, i no 

és aliè a les situacions que s’hi viuen. 

En aquest sentit, al territori de Ciutat Vella i Eixample, hem realitat un estratègia comunitària 

amb l’objectiu d’acostar el servei a la ciutadania, des de les especificitats de cada territori i les 

necessitats de la seva població.  

Valorem de forma positiva el fet, d’anar de la mà amb els Districtes en la implementació 

d’aquesta estratègia, i entenem que els fruïts de qualsevol estratègia d’intervenció 

comunitària, no tenen un impacte immediat. 

Creiem que cal seguir apostant per la realització de tallers de sensibilització sobre eficiència 

energètica i sobretot per la difusió i presentació del servei, a  tots els racons del territori, 

prioritzant, aquells agents clau en funció del nostre públic objectiu. Cal potser, clarificar quin 

és el públic objectiu al qual ens adrecem, que no te perquè ser el mateix a tots els territoris. 

 

En aquest sentit, ja hem fet passos amb els Districtes,  per tal de definir una estratègia 

adaptada al públic objectiu tant del territori de Ciutat Vella, com a l’Eixample, i esperem que 

durant el 2018, comencem a veure canvis en aquest sentit. 

Pel que fa a la presentació del servei als agents clau del territori, hem de dir que hem donat 

passos pel que fa en l’àmbit de la salut del territori, tot i que encara cal estrènyer els lligams.  

Pel que fa a l’àmbit educatiu, entenem que tenim un repte per tal de donar a conèixer el servei 

als diferents recursos presents al territori.  

Finalment, detectem que tot i que és cert que atenem a moltes persones nouvingudes, no hem 

aconseguit encara, ser presents en els espais públics i de trobada d’aquestes comunitats. 

Entenem que és un repte de cara al 2018, ja que el fet que moltes de les persones que hem 

atès durant el 2017 provinguin d’altres països, ens fa deduir, que el PAE, pot ser un recurs útil 

per a entendre el funcionament del mercat energètic i millorar l’eficiència energètica entre 

aquesta població. 
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 Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

1. Presentació de l’Entitat  
1.1. SUARA Cooperativa 

 

“El valor són les persones” 
 

Als districtes de Sant Andreu – Sant Martí (territori lot 2) l’entitat responsable de la im-
plementació del Servei “Detecció i reducció de la pobresa energètica i la millora de 
l’eficiència energètica de les llars de persones vulnerables del Serveis Socials bàsics de 
l’Ajuntament de Barcelona”, és SUARA Cooperativa.  

SUARA és la cooperativa de treball més gran de Catalunya en el sector d’atenció a les 

persones, amb una experiència acumulada pels seus socis i sòcies fundadores de més de 

30 anys. Amb més de 3.000 professionals, dóna resposta a les necessitats d’atenció, su-

port, assistència i educació d’infants i joves; de famílies; de persones que requereixen al-

gun tipus de suport per a ser més autònomes; de persones que volen entrar en el mercat 

laboral o tenen com a objectiu millorar professionalment o de persones que necessiten 

suport davant situacions de crisi.  

Per tal d’això, gestiona un ampli ventall de serveis i equipaments: equipaments residenci-
als, equipaments diürns i nocturns, escoles i centres educatius, serveis d’orientació, pre-
ventius i de suport, serveis a domicili, entre d’altres. 

Suara té com a missió transformar l’entorn social, millorant la realitat de les persones mit-

jançant serveis de qualitat arrelats al territori, que promoguin el seu benestar i creixement, 

des d’un projecte empresarial cooperatiu. 

Els nostres valors són: 

 Innovadora: La transformació d’idees en projectes i la incorporació de la tecnologia 

en la nostra activitat garanteixen la màxima eficiència i són eixos clau del futur. 

 Propera: L’activitat de la cooperativa gira al voltant de les persones: professionals, 

persones ateses, clients i col·laboradors. 

 Participativa: La gestió democràtica de la cooperativa, el treball en xarxa amb els 

agents externs i la potenciació de l’apoderament de totes les persones vinculades a 

Suara. 

 Socialment responsable: Compromesa amb el medi ambient, el desenvolupament 

territorial, la generació d’ocupació i la reinversió dels excedents societaris. 
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  Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

2. Principis bàsics del Servei i Indicadors de 
Gestió  

El Servei té com a principis bàsics combatre la situació de pobresa energètica, garan-

tir el drets contemplats en la legislació vigent pel que fa a l’accés als subministraments 

bàsics i millorar l’eficiència de les llars de la ciutat de Barcelona. A més a més té com 

a objectius transversals la promoció de la inserció ocupacional de persones amb difi-

cultats d’accés al mercat laboral i impulsar el treball comunitari en temàtiques energèti-

ques. 

Per tal de treballar aquests principis bàsics i objectius transversals, al Plec de Clàusules 

Tècniques per a la contractació del Servei, s’estableixen els següents Indicadors de Ges-

tió per a 12 mesos efectius i per territori: 

 Indicadors de seguiment Front Office 

o Núm. De persones ateses: 3000 

 Indicadors generals 

o Núm. de SIRER lliurades 24/2015: 100% en casos d’avisos de tall 

o Núm. de bons socials gestionats: 1000 

o Núm. de canvis de titularitat: 500 

o Núm. de canvis de potència: 500 

o Núm. de acompanyaments a ajudes a la rehabilitació d’habitatge: 100 

 Indicadors de seguiment intervencions a la llar 

o Núm. de persones ateses: 300 

o Núm. d’habitatges en què s’ha instal·lat material: 80% de les llars visitades 

 Indicadors de seguiment Dimensió Comunitària 

o Núm. de tallers realitzats: 52 

 Control de la qualitat del servei: 

o Grau de satisfacció de les persones usuàries: 8 sobre 10 

 Indicadors de seguiment Inserció Laboral (a càrrec de la entitat adjudicatària de la 

Coordinació del Servei): 

o Núm. de persones formades: 60 

2.1. Indicadors de Gestió al territori de Sant Andreu – Sant 
Martí (lot 2)  

El Servei va obrir les seves portes a la ciutadania el 21 de gener del 2017. L’anàlisi de 

la consecució dels Indicadors de Gestió al territori de Sant Andreu – Sant Martí, s’ha realit-

zat tenint en compte aquesta data i la especificació del Plec de Clàusules Tècniques que 
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 Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

indica que el compliment dels Indicadors de Gestió s’ha de dur a terme en 12 mesos efec-

tius de funcionament del Servei.  

Atenent a açò, podem veure a la següent taula el grau d’assoliment dels Indicadors de 

Gestió a Sant Andreu – Sant Martí:  

 

 
 
 
 
 
 
Al llarg d’aquesta memòria analitzarem detalladament cadascun d’aquests indicadors i el 
seu grau d’obtenció així com les diferents gestions realitzades durant l’any 2017 al PAE 
Sant Andreu- Sant Martí 
  

Indicador de seguiment

Objectiu Indicador 

per a 12 mesos 

efectius

Objectiu 

indicador segons 

data d'inici del 

servei 20 de 

gener 2017

OBJECTIU 

ASSOLIT 

SANT ANDREU 

- SANT MARTÍ 

2017

% 

ASSOLIMENT 

SANT 

ANDREU - 

SANT MARTÍ

Nº de persones ateses a Front 

Office
3000 2842 1972 69%

Nº de persones ateses a 

Intervenció
300 284 286 101%

Habitatges amb material 

instal.lat

Nº habitatges amb material 

instal.lat
240 227 239 105%

SIRER Nº de SIRER tramitats
100% en casos 

d'avisos de tall

100% en casos 

d'avisos de tall
572 102%

Nº de bons socials gestionats 1000 947 190 20%

Nº de canvis de titularitat 

efectutas
500 474 122 26%

Nº de canvi de potència 500 474 188 40%

REHABILITACIÓ D'HABITATGE
Nº acompanyaments ajudes 

rehabilitació llar OH
100 95 16 17%

Nº enquestes realitzades 818 773 804 1,040193203

Valoració mitja 8 sobre 10 9,53 100%

Nº de Tallers gestionats 52
52 (40 informats + 

12 realitzats)
36 69%

Valoració mitja dels tallers 

realitzats pel PAE
9,76

Nº persones ateses

TRÀMITS 

SUBMINISTRAMENTS

SATISFACCIÓ /QUALITAT 

Eix comunitari

Taula 1: Assoliment d'Indicadors de Gestió a territori 
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  Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

3. Anàlisi població atesa a FO per sexe, edat, 
origen i procedència de serveis (6.2 índex memòria 

Coordinació de Servei). 

Tal i con queda reflectit al Plec, el Servei consta de tres nivells d’atenció on es realitzen 

diferents tasques. Tots tres conformen el que anomenem Punts d’Assessorament Energè-

tic de la ciutat de Barcelona (PAE), és a dir, el nostre Servei. 

El Servei d’Informació o Front Office (FO) és –menys en els casos de derivacions directes 

per mobilitat reduïda o necessitat d’acompanyament- la porta d’entrada de la ciutadania al 

PAE.  Al territori de Sant Andreu – Sant Martí tenim dos (un per districte) que es troben 

situat a les Oficines de l’Habitatge existents. Si analitzem el número de persones ateses 

des de l’inici del Servei als dos FO i durant el 2017, trobem: 

 

Com observem el grau d’obtenció de l’Indicador de Gestió que fa referència al nom-

bre de persones ateses al FO és d’un 69% que es correspon amb un total de 1972 per-

sones ateses al PAE de Sant Andreu – Sant Martí. Si analitzem les dades mensualment 

observem que el mes de maig va ser el de màxima afluència mentre que el mesos de 

gener i agost foren els de menor1: 

 

                                                
1
 El PAE va començar la seva activitat el 21 de gener.  

Indicador de 

seguiment

Objectiu Indicador 

per a 12 mesos 

efectius

Objectiu indicador 

segons data d'inici 

del servei 20 de 

gener 2017

OBJECTIU ASSOLIT 

SANT ANDREU - 

SANT MARTÍ 2017

% ASSOLIMENT 

SANT ANDREU - 

SANT MARTÍ

Nº persones ateses

Nº de persones 

ateses a Front 

Office

3000 2842 1972 69%

Taula 2: Persones ateses a FO 
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Gràfic 1: Nombre de persones ateses mensualment  al  FO del PAE Sant 
Andreu – Sant Martí 
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 Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

També cal diferenciar les persones ateses al FO de Sant Andreu i les persones ate-

ses al FO de Sant Martí ja que es tracta de dos districtes amb problemàtiques i extensions 

diferents:  

 

A més si analitzem aquest Indicador de Gestió per sexe, edat, origen i procedència 

del diferents serveis del quals el PAE rep derivacions, trobem2:  

 

 Sexe de les persones ateses al PAE:  

 

 

                                                
2
 Ho farem per percentatges atenent a les dades extretes de l’Aplicatiu que el Servei utilitza degut a que la 

major part d’aquestes dades no són Indicadors de Gestió (reportats mensualment utilitzat eines pròpies de 
cada territori). Atenent a la data en que es va tindre disponible aquesta eina, a les incidències ocorregudes amb 
ella fins al seu òptim funcionament i a les dificultats de tots els territoris per revisar que els expedients estigues-
sin al dia dins d’ella, no es pot assegurar la fiabilitat de les dades reportades en aquest anàlisis disgregat. Es 
per això que s’ha decidit fer el anàlisis emprant percentatges. 

40,59% 

59,41% 

Persones ateses
al Front Office
de Sant Andreu

Persones ateses
al Front Office
de Sant Martí

68,79% 

31,16% 

0,05% 

Dones

Homes

Altres

Gràfic 2: Nombre de persones ateses al diferents FO de 
Sant Andreu – Sant Martí 

Gràfic 3: Població atesa a Sant Andreu – Sant Martí per sexe 



 Lluita contra la Pobresa Energètica | Sant Andreu - Sant Martí 

 

 

  Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

 Edat de les persones ateses al PAE:  

 

 

 

 Origen de les persones ateses al PAE3: 

 

 Persones que arriben al PAE procedents de diferents Serveis: Els Serveis des d’on 

han arribat persones al PAE són CSS, CAP, Entitats dels Barris i/o Bombers. A la 

següent taula podem observar la quantitat de persones que indiquen al FO que el 

mitjà a través del que han conegut al PAE és algun d’aquests serveis: 

 

 

                                                
3
 A l’enquesta de vulnerabilitat del FO no s’inclou aquesta dada. Per fer l’anàlisi s’han emprat dades de les  

enquestes d’Assessorament de l’Aplicatiu.   

44,21% 

13,65% 

42,13% 
Catalunya

Espanya

Fora d'Espanya

9,92% 

21,95% 

26,23% 

19,94% 

10,93% 

7,60% 
3,42% 

De 0 a 30 anys

De 30 a 40 anys

De 40 a 50 anys

De 50 a 60 anys

De 60 a 70 anys

De 70 a 80 anys

De 80 anys endavant

Gràfic 4: Població atesa a Sant Andreu – Sant Martí per edat 

Gràfic 5: Població atesa a Sant Andreu – Sant Martí per origen 
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 Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

 

Si comparem aquestes dades amb les reflectides a la Taula 2 (persones ateses als 

FO) observem que el percentatge de persones que indiquen conèixer el PAE a 

través d’altres serveis, suposa un 35% dels ciutadans atesos al FO. No obstant 

cal tindre en compte que aquesta dada sols indica com refereixen les persones 

ateses al FO haver conegut el PAE, no si són o no usuàries d’aquest servei. 

Per tant por ocórrer que, per eixample, una persona que al FO no indica haver 

conegut el nostre Servei mitjançant Serveis Socials, sigui usuària d’aquests.  

De fet, donat que la major part de les persones que indiquen conèixer el PAE a tra-

vés d’altres serveis indiquen haver-ho fet pels Serveis Socials, sembla interesant 

analitzar més curosament el nombre de persones que són usuàries de Serveis So-

cials i que han sigut ateses al PAE. Per tal d’això hem d’emprar les dades dels 

qüestionaris d’ Assessorament ja que és en aquest nivell d’atenció del PAE, on 

s’indica si la persona és o no usuària de Serveis Socials i en quin centre és atesa. 

Si estudiem aquestes dades trobem que el percentatge de persones usuàries de 

Serveis Socials que arriben al FO és mínim d’un 47%:  

 

 

Taula 3: Població que indica al FO haver conegut el PAE per altres serveis 

Taula 4: Total de ciutadans atesos a FO i  total de persones que arriben a Assessora-
ment usuàries de Serveis Socials 

696

93

92

104

128

22

65

118

74

1

1

0

0

1

Total derivacions de CSS

Besòs

Clot - Camp de l'Arpa

Derivacions CSS

Derivacions CAP

Derivacions Entitats 

socials i bombers

Poblenou

St. Martí - Verneda

El Parc - Vila Olímpica

Franja Besòs 

Garcilaso

Sant Andreu

Total derivacions de CAPs

CAP El Clot

Total derivacions entitats socials

Total derivacions entitats educatives

Total derivacions bombers

1972

931

Total de persones ateses a FO

Total de persones ateses a Assessorament usuàries de 

Serveis Socials
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  Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

4. Anàlisi de la reducció de la vulnerabilitat i la 
pobresa energètica: Assessorament Energètic (6.4) 

4.1.   Assessorament - Evolució mensual del nombre de 
ciutadans atesos al territori de Sant Andreu – Sant Martí 

El Servei d’Assessorament constitueix el segon nivell d’atenció del PAE. En ell es dóna una 

atenció individual a les persones que s’ha detectat al FO que es troben en una situació 

front a la Pobresa Energètica de vulnerabilitat o en risc de patir aquesta4. Dins d’aquesta 

atenció individualitzada es troben tasques com el recolzament en la realització de tràmits 

per tal d’abaratir factures, el donar a conèixer els drets energètics que totes les persones 

tenim, l’ajuda per a la regularització de situacions anòmales en els subministraments, la 

gestió dels IRER o l’actuació front a casos de tall.  

A Assessorament del PAE de Sant Andreu – Sant Martí s’ha atès des de l’inici del 

Servei a 1054 persones. Encara i que aquesta dada no constitueix un Indicador de Gestió 

al Plec, sembla important el seu anàlisi ja que les persones ateses a aquest nivell suposen 

un 54% de les persones totals que entren al FO. Mensualment l’evolució del nombre de 

persones ateses durant el 2017 va ser el següent5: 

 

 

 

                                                
4
 Menys per als casos de derivacions directes per mobilitat reduïda o necessitat d’acompanyament que pasen 

directament a Intervención (tercer nivel del Servei) 
5
 El PAE va començar la seva activitat el 21 de gener. 
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Gràfic 6: Nombre de persones ateses mensualment  a Assessorament  
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 Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

Observem com tenim un pic d’atenció al mes de juny i com els mínims es concentren 

en els mesos de gener i desembre. 

Com heu vist a l’apartat anterior, d’aquestes persones un total de 931 eren usuàries de 

Serveis Socials, és a dir, un 88% de les persones que arriben a Assessorament estan 

sent ateses a l’hora a Serveis Socials.  

Disgregant per Centre de Servei Social de procedència de les persones,  observem que els 

CSS de Sant Martí- Verneda i Besòs aglutinen aproximadament un 30% dels casos, men-

tre que el CSS de El Parc – Vila Olímpica sols significa un 2,6% front el total: 

 

 

 

4.2.   Eficàcia i eficiència del Servei: Nombre de visites 
d’assessorament al mes, mitjana de visites per expedient, 
mitjana de reptes i reptes oberts front reptes tancats 

La major part de les persones que arriben a Assessorament al PAE es troben en una 

situació de vulnerabilitat extrema, açò ens porta a que amb una sola visita no es pot 

tancar el seu expedient. A més, degut a que en poc de temps el PAE ha esdevingut un 

servei de referència per a aquestes persones, l’habitual és que les persones que han sigut 

ateses a assessorament tornin amb nous dubtes, a portar algú document que faltava per la 

realització de tràmits, per la recepció d’una nova factura...  

Açò implica que el nombre de visites que s’atenen a assessorament al mes no es cor-

respongui amb el nombre de persones ateses. Ens trobem, de fet, que fàcilment 

aquest nombre pot multiplicar-se per 3. Actualment no es por donar el nombre exacte 

de les visites realitzades mensualment ja que durant l’any 2017 no ha sigut una dada re-

16,33% 

11,60% 

14,39% 

18,47% 
2,58% 

11,60% 

14,93% 

10,10% 

Besòs

Clot - Camp de l'Arpa

Poblenou

St. Martí - Verneda

El Parc - Vila Olímpica

Franja Besòs

Garcilaso

Sant Andreu

Gràfic 7: Procedència dels usuaris de Serveis Socials que arriben a Assessorament  
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  Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

portada des de territori a Coordinació de Servei i no ha quedat reflectida enlloc d’una forma 

precisa. El mateix succeeix  amb la mitjana de visites per expedient i de reptes per expedi-

ent6. 

 

4.3.   Anàlisi dels reptes 

4.3.1  Com treballem la protecció de la llei 24/2015 

A Catalunya a l’any 2015 va ser aprovada una llei de Mesures urgents per afrontar 

l’emergència en l’àmbit de l’Habitatge i la Pobresa Energètica. Aquesta llei –que rep el nom 

de 20/2015 d’un manera abreviada- protegeix a les persones en situació de vulnerabilitat 

front a talls de subministraments encara i que es tinguin deutes amb les companyies sub-

ministradores.  

El mode que es té per tal d’acreditar aquesta situació de vulnerabilitat és presentar a la 

companyia amb qui es té deutes o avisos de tall un Informe de Risc d’Exclusió Residencial 

(IRER). Des de la existència del PAE les sol·licituds d’aquests informes (SIRER) es trami-

ten mitjançant aquest servei, sent l’IMSS qui revisa tota la documentació aportada per la 

persona al PAE i qui signa el document. 

Al llarg del 2017 al PAE de Sant Andreu – Sant Martí s’han detectat les següents si-

tuacions susceptibles de tindre IRER: 

 Avisos de tall detectats: 559 

 Talls efectius detectats: 217 

 Irregularitat en els subministraments detectats: 109 

 Desconnexions de subministres en situació irregular: 368 

 Deutes amb companyies de subministraments: 220 

 Ocupacions a precari: 17 

 

En tots aquests casos s’ha informat a la persona dels seus drets, de la documentació a 

aportar per tal d’obtenir l’IRER i la importància d’aquest i si ha si sigut necessari s’ha iniciat 

el procés per restablir el subministrament o regularitzar-ho.  

                                                
6
 Podríem extreure aquestes dades de l’Aplicatiu del Servei però a hores d’ara no serien dades gens fiables. 

Per tal de que així fos, tota la informació de tots els expedients de 2017 hauria d’estar correcta a l’Aplicatiu, 
cosa que no sigut possible com s’ha comentat anteriorment. Durant aquest any a l’eina pròpia de territori sí 
s’han computat les segones visites, terceres...però no es pot assegurar que estiguin totes documentades. 
7
 Aquest nombre no coincideix amb el nombre reportat a Coordinació de Servei durant l’any (31). Això és degut 

a la confusió per part de l’equip entre “tall efectiu” i desconnexió”. 
8
 Aquest nombre no coincideix amb el nombre reportat a Coordinació de Servei durant l’any (26). Això és degut 

a la confusió per part de l’equip entre “tall efectiu” i desconnexió”. 
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 Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

A la següent taula podem apreciar aquestes situacions detectades segons el subministra-

ment així com el nombre total de SIRER tramitades i el nombre de IRER rebuts: 

 

 

Com veiem el nombre total de SIRER tramitades és de 572, és a dir, de les 1054 perso-

nes ateses a Assessorament a un 54% se li ha tramitat SIRER. No obstant això aquesta 

dada no reflecteix el nombre total de persones que arriben al PAE susceptibles de tenir 

l’IRER ja que part d’aquestes persones no aporta tota la documentació necessària per tal 

d’iniciar el tràmit a pesar de les facilitats que es donen per fer-ho9. Per altra banda 

d’aquestes tramitacions hem rebut signades per l’IMSS 465, estant a l’espera de l’estudi de 

les restants. 

 

 

 

                                                
9
 Les persones usuàries del PAE poden vindre sense cita a portar la documentació segons la van obtenint. Fins 

que no es té tota la documentació no es pot iniciar el tràmit. 

Taula 5: Gestions de talls, avisos de tall, anomalies, casos amb altres tinències i SIRER tramitades front 
a IRER rebuts 

Nº avisos de tall detectats 559

Llum 249

Gas 131

Aigua 184

Nº de talls detectats 21

Llum 17

Gas 4

Aigua 0

Nº casos d'irregularitat en la conexió 109

Llum 79

Gas 16

Aigua 13

Nº casos de Desconnexió 36

Llum 30

Gas 2

Aigua 4

Casos amb altres tinències Nº casos ocupacions a precari 17

Total SIRER tramitades 572

Total IRER rebuts efectivament 465

Persones amb deutes que sol·liciten 

IRER
220

Gestió de tall, avisos de tall i anomalies

SIRER tramitades /IRER rebuts
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  Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

 

La tramitació de les SIRER és un dels Indicadors de Gestió del Servei establerts al 

Plec de Condicions Tècniques del Servei. Segons aquest en el 100% de casos d’avisos 

de tall s’ha de tramitar la SIRER.  

Per a l’anàlisi d’aquest indicador cal tenir en compte que -com s’acaba d’indicar- el com-

pliment d’aquesta exigència no depèn exclusivament del PAE sinó que la persona ha de 

aportat tota la documentació que s’ha d’adjuntar a la SIRER per tal d’enviar a l’IMSS per a 

la seva revisió i signatura. No obstant això, si ens remetem a la Taula 5, podem apreciar 

que el nombre de SIRER tramitats a Sant Andreu – Sant Martí és major que el nombre de 

avisos de tall detectats. Açò es degut a que a l’hora de reportar les SIRER tramitades al 

llarg de l’any, no s’han vinculat aquestes a la situació front a la qual es tramitaven sinó que 

s’han comptabilitzat les SIRER tramitades per tots el casos reflectits a la Taula 5 suscepti-

bles de tindre IRER. Per tal de poder donar aquesta dada necessitaríem poder extraure de 

l’Aplicatiu aquesta relació, cosa que a hores d’ara no és possible. 

Si comparem els avisos de tall detectats front a les SIRER tramitades, ens trobem amb: 

 

No obstant això si tenim en compte el nombre de situacions susceptibles de tindre 

IRER anteriorment esmentades front a les SIRER tramitades a Sant Andreu – Sant 

Martí, tindríem que en un 88% d’aquestes situacions s’ha tramitat la SIRER.  

Pel que fa al temps d’espera de les persones que aporten tota la documentació per a la 

tramitació del SIRER al PAE fins que el PAE rep l’IRER signat per l’IMSS, tenim que alguns 

d’aquests informes han trigat en ser lliurats un màxim de 5 mesos, sent la mitja uns 3 me-

sos. 

 

 

Entenem per “Reconnexió” les situacions de tall efectiu dels subministrament en les quals 

s’ha vulnerat la llei 24/2015 i per tant els drets de les persones. 

Com he vist al PAE Sant Andreu – Sant Martí es varen detectar durant el 2017 21 talls 

efectius que complien aquesta casuística, d’aquests 17 corresponien a talls de llum i 

RESULTAT: IRER quants i temps 

Indicador de 

seguiment

Objectiu Indicador 

per a 12 mesos 

efectius

Objectiu indicador 

segons data d'inici del 

servei 20 de gener 2017

OBJECTIU ASSOLIT 

SANT ANDREU - SANT 

MARTÍ 2017

% ASSOLIMENT 

SANT ANDREU - 

SANT MARTÍ

SIRER Nº de SIRER
100% en casos 

d'avisos de tall

100% en casos d'avisos 

de tall

572 SIRER tramitats 

front 559 avisos de tall
102%

Taula 6: Grau d’assoliment de l’Indicador de Gestió referent a les SIRER 

RESULTAT: Reconnexió electricitat, gas i aigua 
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 Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

4 talls de gas. En totes aquestes situacions el cas es va reportar a Coordinació de Servei 

per treballar-ho conjuntament, si no es tenia es va gestionar l’obtenció de l’IRER urgent-

ment, es va tindre informada a la persona afectada en tot moment de com s’estava treba-

llant per al restabliment del subministrament i es va aconseguir aquest amb la companyia. 

 

4.3.2 Gestió en optimització facturació subministrament elèctric 

Una de les funcions del PAE, com ja hem vist, és l’optimització de les factures de les 

persones per tal d’abaratir-les. Les gestions per tal d’això es duen a terme a Assessora-

ment i algunes d’aquestes consten al Plec de Clàusules Tècniques del Servei com a Indi-

cadors de Gestió del Servei:  

 Núm. de bons socials gestionats. 

 Núm. de canvis de titularitat. 

 Núm. de canvis de potència. 

 

Pel que fa a la consecució d’aquests indicadors al PAE Sant Andreu – Sant Martí al 2017, 

com ja hem vist a l’apartat 2 tenim: 

 

Com indica la taula, el grau d’obtenció d’aquests indicadors per als tres subministraments 

és d’un 20% pel al cas del bons socials gestionats, un 26% per al cas dels canvis de 

titularitat i d’un 40% per al ca de canvis de potència. Aquestes xifres s’analitzaran a 

l’apartat de conclusions d’aquesta memòria.  

A continuació anem a veure tant aquestes gestions com d’altres que persegueixen el 

mateix objectiu separant els seus resultats per subministrament. Comencem pels tràmits 

de llum que a l’hora són Indicadors de Gestió del Servei: 

 

 

Indicador de seguiment

Objectiu 

Indicador per 

a 12 mesos 

efectius

Objectiu indicador 

segons data d'inici del 

servei 20 de gener 2017

OBJECTIU 

ASSOLIT SANT 

ANDREU - SANT 

MARTÍ 2017

% ASSOLIMENT 

SANT ANDREU - 

SANT MARTÍ

Nº de bons socials 

gestionats
1000 947 190 20%

Nº de canvis de 

titularitat efectutas
500 474 122 26%

Nº de canvi de 

potència
500 474 188 40%

TRÀMITS 

SUBMINISTRAMENTS

Taula 7: Grau d’assoliment dels Indicadors de Gestió referents al tràmits en els subministraments 
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  Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

 

 

A la següent taula podem observar les gestions reflectides a la Taula 7 pel que fa al sub-

ministrament de la llum i que són també Indicadors de Gestió del Servei:  

   

 

Si analitzem aquestes dades, observem que del total de les persones ateses a Asses-

sorament i pel que fa al subministrament de la llum, a un 18% se li ha gestionat el bo 

social de la llum, a un 6% el canvi de titularitat i a un 18% el canvi de potència. 

A més a més el nombre de canvis de titularitat en la llum efectuats suposa al voltant d’un 

50% front al total de canvis de titularitat efectuats al territori (Taula 7). 

 

 

 

A banda dels tràmits que són també Indicadors de Gestió, resulta interesant per poder va-

lorar el treball que es realitza a Assessorament l’estudi dels següents tràmits realitzats: 

 

RESULTAT LLUM: Bo Social, Canvi de titularitat i Canvi de Potència 

RESULTAT LLUM: Canvi de comercialitzadora, Discriminació horària i  Eli-

minació de Serveis Extres 

Taula 8:  Total de persones ateses a Assessorament i tràmits de llum gestionats 
(Indicadors de Gestió) 

1054

Nº de bons socials 

gestionats
190

Nº de canvis de 

titularitat en llum 

efectuats

60

Nº de canvi de 

potència
188

Total de persones ateses a Assessorament 

TRÀMITS 

SUBMINISTRAMENT 

LLUM

1054

Canvi de 

comercialitzadora
359

Aplicació de la 

discriminació horària
509

Eliminació de serveis 

extres
146

TRÀMITS 

SUBMINISTRAMENT 

LLUM

Total de persones ateses a Assessorament 

Taula 9:  Total de persones ateses a Assessorament i tràmits de llum gestionats  
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 Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

Analitzant aquestes dades observem que del total de les persones ateses a Assesso-

rament i pel que fa al subministrament de la llum, a un 34% se li ha gestionat un can-

vi de comercialitzadora, a un 48% se li ha gestionat la discriminació horària i a un 

14% l’eliminació de serveis extres. 

 

 

 

Altra de les gestions que es realitzen a Assessorament és l’acompanyament a les persones 

en les altes dels subministraments ja sigui bé per una regularització de la connexió, bé de-

gut a baixes voluntàries o bé per l’entrada en un habitatge sense subministrament. 

Per tal de gestionar un alta nova en un subministrament les companyies sol·liciten: Con-

tracte de lloguer o escriptures, cèdula d’habitabilitat i per al gas de la llum i el gas butlletí de 

reconeixement de la instal·lació. El recolzament per a l’obtenció d’aquest butlletí també és 

una gestió que es realitza a Assessorament. 

A la següent taula podem veure per una banda el nombre de irregularitats en la connexió 

de la llum detectades i les desconnexions dins d’aquestes irregularitats que han arribat al 

PAE, el nombre de altes noves necessàries per diferents situacions i el nombre total d’altes 

dutes a terme des del PAE. Per altra banda podem observar el nombre de butlletins elèctric 

sol·licitats des de territori i els finalment aconseguits: 

 

Com s’extrau d’aquestes dades el nombre d’irregularitats detectades més les situaci-

ons d’altes noves necessàries de llum suposa un 8% del total de les atencions realit-

RESULTAT LLUM: Alta de subministrament i butlletí elèctric 

Taula 10:  Total de persones ateses a Assessorament i tràmits de llum gestionats  

1054

Nº irregularitats 

conexió detectades

79 

(30 desconnexions)

Nº altes noves 

necessàries detectades 

(baixa voluntària 

anterior, nova 

vivienda…)

6

Nª total altes de 

subministrament 

elèctric aconseguides

17

Butlletins elèctrics 

sol·licitats
24

Butlletins elèctrics 

aconseguits
11

Total de persones ateses a Assessorament 

TRÀMITS 

SUBMINISTRAMENT 

LLUM
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  Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

zades a Assessorament. No obstant això aquests casos resulten complexos i s’allarguen 

en el temps ja que les persones que es troben en aquestes situacions triguen molt de 

temps en aconseguir la documentació requerida per normalitzar la seva situació. Tenint 

que el pas on sol quedar-se el tràmit estancat és l’obtenció del butlletí de la instal·lació.  

Actualment es té un conveni amb el Gremi d’Instal·ladors de Barcelona pel qual si la ins-

tal·lació és adequada, l’obtenció del butlletí és gratuïta per a la persona que ve al PAE. Si 

pel contrari, el Gremi determina que la instal·lació necessita millores, elabora un pressu-

post. El PAE no té partida pressupostària per assumir aquesta despesa, per això si la per-

sona no pot assumir aquest cost i és usuària de Serveis Socials, serà aquest Servei qui 

haurà de determinar si realitza un ajut o no per cobrir l’adequació de la instal·lació. Aquest 

és el motiu pel qual, si observem la Taula 10, veiem que el percentatge d’altes aconse-

guides front a les situacions que les requerien és d’un 20% i el de butlletins aconse-

guits no arriba a un 50% dels sol·licitats10. 

 

4.3.3 Gestió en optimització facturació subministrament de gas 

Per tal d’analitzar les gestions de gas realitzades en Assessorament, anem a mantindré el 

mateix esquema que en l’apartat 4.3.2: 

 

 

 

A la següent taula podem observar les gestions reflectides a la Taula 7 pel que fa al sub-

ministrament del gas i que són també Indicadors de Gestió del Servei: 

 

 

Si analitzem aquesta dada, observem que del total de les persones ateses a Assesso-

rament i pel que fa al subministrament del gas, a un 3% se li ha gestionat el canvi de 

titularitat.  

                                                
10

 El nombre de butlletins sol·licitats comptabilitza tant els sol·licitats als usuaris/usuàries abans de tindre el 
conveni amb el Gremi com després. 

RESULTAT GAS: Canvi de titularitat 

Taula 11:  Tràmits en el subministrament de gas que són Indicadors de Gestió 
del Servei  

1054

TRÀMITS 

SUBMINISTRAMENTS

Nº de canvis de 

titularitat gas efectutas
35

Total de persones ateses a Assessorament 
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 Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

 

 

 

 

Si passem a analitzar els tràmits en el subministrament de gas que no són Indicadors de 

Gestió, tenim:  

 

Estudiant aquestes dades observem que del total de les persones ateses a Assessora-

ment i pel que fa al subministrament del gas, a un 23% se li ha gestionat un canvi de 

comercialitzadora i a un 15% l’eliminació de serveis extres. 

 

 

 

Com s’ha fet per al cas del subministrament de la llum, si observem la següent taula per al 

subministraments del gas:  

RESULTAT GAS: Canvi de comercialitzadora i eliminació de serveis extres 

Taula 12:  Tràmits en el subministrament de gas que no són Indicadors de 
Gestió del Servei  

RESULTAT GAS: Alta de subministrament i gestió CII de gas 

1054

Nº irregularitats conexió 

de gas detectades

16 

(2 desconnexions)

Nº altes noves 

necessàries detectades 

(baixa voluntària 

anterior, nova 

vivienda…)

2

Nª altes de 

subministrament de gas
4

Butlletins de gas 

gestionats
1

Butlletins elèctrics 

aconseguits
-

Total de persones ateses a Assessorament 

TRÀMITS 

SUBMINISTRAMENTS

1054

Canvi de 

comercialitazadora
240

Eliminació de serveis 

extres
158

Total de persones ateses a Assessorament 

TRÀMITS 

SUBMINISTRAMENT 

GAS
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  Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

 

Per a aquest subministrament veiem que nombre d’irregularitats detectades més les 

situacions d’altes noves necessàries suposa un 2% del total de les atencions realit-

zades a Assessorament, que el percentatge d’altes aconseguides front a les situaci-

ons que les requerien és d’un 22% i que no s’ha aconseguit cap butlletí d’aquest submi-

nistrament.  

4.3.4 Gestió en optimització facturació subministrament d’aigua 

Mantenint l’esquema d’anàlisis anterior, veurem primer les gestions realitzades a Assesso-

rament per al subministrament de l’aigua que són Indicadors de Gestió:  

 

 

 

L’únic tràmit en l’aigua que es recull al Plec de Clàusules Tècniques del Servei és el nom-

bre de canvis de titularitat efectuats:  

  

 

Si analitzem aquesta dada, observem que del total de les persones ateses a Assesso-

rament i pel que fa al subministrament de l’aigua, a un 3% d’aquestes persones se li 

ha gestionat el canvi de titularitat.  

 

 

 

Si passem a analitzar els tràmits en el subministrament d’aigua que no són Indicadors de 

Gestió, tenim: 

 

Taula 13:  Total de persones ateses a Assessorament i tràmits de gas gestionats  

RESULTAT AIGUA: Canvi de titularitat 

Taula 14:  Tràmits en el subministrament d’aigua que són Indicadors de Gestió del 
Servei  

RESULTAT AIGUA: Gestió de tarifa social, ampliació de trams i gestió 

d’ajuts i bonificacions 

1054

TRÀMITS 

SUBMINISTRAMENTS

Nº de canvis de titularitat 

aigua efectutas
27

Total de persones ateses a Assessorament 

1054

Gestió de tarifa social 294

Ampliació de trams 147

Gestió d'ajuts i 

bonificacions (Fons de 

Solidaritat + MUSA)

530

TRÀMITS 

SUBMINISTRAMENTS

Total de persones ateses a Assessorament 
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 Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

 

 

Estudiant aquestes dades observem que del total de les persones ateses a Assessora-

ment i pel que fa al subministrament de l’aigua, a un 28% se li ha gestionat el cànon 

social, a un 14% se li han ampliat els trams i a un 50% se li ha gestionat ajuts com el 

Fons de Solidaritat o l’ajut de MUSA.  

 

 

 

Pel que fa a les altes d’aigua gestionades: 

 

 

Observem com el nombre d’irregularitats detectades més les situacions d’altes noves 

necessàries en el cas de l’aigua suposa un 1% del total de les atencions realitzades a 

Assessorament i que el percentatge d’altes aconseguides front a les situacions que les 

requerien és d’un 21%.  

5. Intervenció a la llar (6.5) 

El Servei de Intervenció constitueix el tercer i últim nivell d’atenció del PAE. Està dirigit a 

persones que compleixen els criteris establerts al Plec de Clàusules Tècniques del Servei i 

es realitza per un Agent Energètic especialitzat/da en el diagnòstic de la situació de 

l’habitatge, en la recepta de mesures estalviadores, en la instal·lació de material de baix 

Taula 15:  Tràmits en el subministrament d’aigua que no són Indicadors de Gestió 
del Servei  

RESULTAT AIGUA: Alta de subministrament 

Taula 16:  Total de persones ateses a Assessorament i tràmits d’aigua gestionats  

1054

Nº irregularitats conexió d' 

aigua detectades

13 

(4 desconnexions)

Nº altes noves necessàries 

detectades (baixa 

voluntària anterior, nova 

vivienda…)

1

Nª altes de 

subministrament d'aigua
3

Total de persones ateses a Assessorament 

TRÀMITS 

SUBMINISTRAMENTS
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  Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

cost i en la detecció i resposta a situacions de greu vulnerabilitat o urgència en relació als 

subministraments. 

5.1 Persones ateses a Intervenció al territori de Sant Andreu – 
Sant Martí i material instal·lat 

A Intervenció del PAE de Sant Andreu – Sant Martí s’ha atès des de l’inici del Servei 

a 286 persones. Com que tant aquesta dada com la que fa referència als habitatges amb 

material instal·lat constitueixen Indicadors de Gestió al Plec, anem a analitzar la seva ob-

tenció així com la seva evolució al llarg del 2017.  

El primer que podem observar és que del total de persones que varen ser ateses durant 

el 2017 a Assessorament, un 27% són derivades i ateses també a Intervenció. Dada 

que, a més a més, representa un 15% de les persones ateses al primer nivell d’atenció 

del PAE, el FO.  

 

 

Mensualment l’evolució del nombre de persones ateses durant el 2017 va ser el reflectit al 

Gràfic 8 on, a més a més, podem observar com els mesos de màxima atenció varen ser 

desembre i juny11 mentre que els de mínima atenció foren gener i febrer: 

 

 

                                                
11

 El PAE va començar la seva activitat el 21 de gener. 

1972

1054

286

Total de persones ateses a 

Assessorament

Total de persones ateses a Intervenció

Total de persones ateses a FO

Taula 17:  Total de persones ateses a FO, Assessorament i Intervenció du-
rant el 2017  
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 Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

 

Pel que fa a la consecució dels Indicadors de Gestió tenim: 

 

 

Tenint en compte la data d’inici del Servei i que el nombre establert al Plec per als 

Indicadors de Gestió es referia a 12 mesos efectius, podem afirmar que els dos indi-

cadors han sigut assolits al PAE de Sant Andreu-Sant Andreu. A més a més si compa-

rem ambdues dades veiem com en el 84% d’habitatges visitats a Intervenció s’ha ins-

tal·lat material de baix cost. Açò té a veure amb l’alt nombre de persones procedents de 

Serveis Socials que s’atén al PAE ja que sols instal·lem material si es compleix que la per-

sona és usuària a aquest servei. 
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Gràfic 8: Evolució mensual de les persones ateses a Intervenció  

Indicador de seguiment

Objectiu Indicador 

per a 12 mesos 

efectius

Objectiu indicador 

segons data d'inici 

del servei 20 de 

gener 2017

OBJECTIU 

ASSOLIT SANT 

ANDREU - 

SANT MARTÍ 

2017

% ASSOLIMENT 

SANT ANDREU - 

SANT MARTÍ

Nº persones 

ateses

Nº de persones ateses 

a Intervenció
300 284 286 101%

Habitatges 

amb material 

instal.lat

Nº habitatges amb 

material instal·lat
240 227 239 105%

Taula 18:  Indicadors de Gestió d’Intervenció i grau d’assoliment.  
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  Servei gestionat per: Gestió del territori Sant Andreu - Sant Martí: 

5.2 Persones derivades directament a Intervenció a la llar 

Per a les persones que es troben en situacions de mobilitat reduïda o que necessitin un 

acompanyament durant la visita, al PAE es contempla la possibilitat de realitzar una Inter-

venció directa a la llar. 

Usualment aquestes persones arriben al PAE mitjançant una derivació directa dels serveis 

que treballen conjuntament amb nosaltres (Serveis Socials, CAP, entitats...) però també 

ocorre que de vegades acudeixen al FO familiars o amics de persones que es troben en 

aquestes situacions per fer ús del nostre Servei. Al llarg del 2017 al PAE de Sant Andreu – 

Sant Martí s’ha atès directament en domicili a 24 persones amb mobilitat reduïda i 8 

per necessitat d’acompanyament, dades que representen un 8% i un 3% del total de 

les atencions d’Intervenció anuals. 

 

5.3 Eficàcia i eficiència del Servei: Nombre de visites 
d’Intervenció al mes i mitjana de visites per expedient 

Tal i com ocorria a l’hora d’analitzar aquest punt per a les visites d’Assessorament, donar 

tant del nombre de visites d’Intervenció al mes, com fer una mitjana de visites per expedi-

ent representaria, a hores d’ara, donar una informació completament inexacta ja que 

aquesta dada no ha sigut reportada des de territori a Coordinació de Servei al llarg de l’any 

i tampoc ha quedat reflectida enlloc d’una forma precisa12. 

Podem fer una aproximació puntualitzant que per als casos de derivacions directes (vis-

tos a l’apartat anterior) l’agent energètic arriba a anar a llar de la persona atesa fins i 

tot 4 cops per tal de completar el circuit d’atenció: fer les 3 enquestes, explicar hàbits, ins-

tal·lar materials, recollir documentació, realitzar tràmits i visita de comprovació i entrega 

d’IRER si fos precís.  

                                                
12

 Per tal de tindre fiabilitat en aquesta dada, totes les visites realitzades al 2017 haurien d’estar reflectides a 
l’Aplicatiu o a l’eina pròpia per al seguiment en territori. Durant aquest any a l’eina pròpia de territori sí s’han 
computat les segones visites, terceres...però no es pot assegurar que estiguin totes les dades documentades. 

286

24

8

Nº derivacions directes  per mobilitat 

reduïda

Nº derivacions directes per necessitat 

acompanyament TS (SAD, etc)

Total de persones ateses a Intervenció

Taula 19:  Total de persones ateses i total de derivacions directes per al 
2017  
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Per als casos que no representen derivacions directes, el nombre de visites com a 

mitjana i d’una manera aproximada sol ser dues visites.  

6. Eix comunitari: Indicadors d’intervenció 
comunitària (6.7) 

Dins del Servei ens trobem, a més de l’eix d’atenció i gestió analitzat fins el moment, l’eix 

comunitari. Aquest programa d’Intervenció Comunitària té per objectiu promoure la mobilit-

zació i implicació de la ciutadania en la lluita contra la pobresa energètica.  

Per tal de fer açò possible al Plec i com a Indicador de Servei, s’estableix la realització de 

tallers d’Eficiència Energètica i d’ús racional de l’energia i la captació i formació de volunta-

ris que acompanyin i donin continuïtat a les accions realitzades des del Servei. A continua-

ció analitzarem tant l’assoliment d’aquest Indicador de Gestió com les accions dutes a ter-

me per tal de construir el teixit comunitari a Sant Andreu – Sant Martí dins de la temàtica 

energètica. 

6.1 Tallers i Formació de Grups de Voluntaris 

Al Plec de Clàusules Tècniques del Servei, es contempla la realització de 52 tallers anuals 

(un setmanal) per a 12 mesos efectius de funcionament del Servei. No obstant això, da-

vant la impossibilitat que es presentà en tots els territoris per tal d’assolir aquest 

indicador, es va redissenyar. D’aquest mode es va reduir a 12 el nombre de tallers per 

territori sempre i quan des del Servei s’informés de la realització de tallers al voltant de la 

temàtica energètica a aquest mateix territori. És a dir, des del PAE s’havia d’informar o  

realitzar 52  tallers però d’aquest, 40 podien no ser impartits directament pel Servei.  

A la següent taula podem apreciar el grau d’assoliment d’aquest indicador al PAE de Sant 

Andreu – Sant Martí: 

 

 

Taula 20:  Assoliment de l’Indicador de Gestió de l’Eix Comunitari al PAE de Sant Andreu – Sant Martí.   

Indicador de 

seguiment revisat

Objectiu 

Indicador 

revisat

Tallers informats 

i realitzats Sant 

Andreu - Sant 

Martí

Tallers 

impartits pel 

PAE

% ASSOLIMENT SANT 

ANDREU - SANT MARTÍ

Eix comunitari
Nº de Tallers realitzats 

o informats pel PAE

52 (40 

informats + 12 

realitzats)

36 9 69%
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Com veiem el nombre de tallers informats o realitzats pel Servei al territori no ha co-

bert els 52 que es varen establir a la revisió d’aquest indicador. Tenint que al llarg del 

l’any es va informar de 27 i es varen realitzar 9 tallers per part del PAE. En termes gene-

rals el grau d’obtenció de l’Indicador de Gestió que estem analitzant seria d’un 69%. Si 

desglossem per tallers informats i tallers realitzats ens trobem amb que aquest percen-

tatge es transforma en un 68% per als primers i un 75% d’obtenció per als segons. 

Pel que fa als tallers impartits pel PAE de Sant Andreu – Sant Martí tenim que la valora-

ció dels mateixos part de les persones assistents va ser de 9,76 i la mitjana de assistèn-

cia de 12 persones13: 

 

A més durant l’any s’ha format a un grup de persones com a voluntàries en temes 

energètics que ha elaborat una guia energètica i està pendent d’iniciar la realització 

de xerrades. Es tracta de l’Espai Via Trajana. Al següent apartat veurem com s’ha dut a 

terme aquest procés. 

6.2 Accions realitzades per promoure el teixit comunitari 

Al llarg del 2017 des del PAE Sant Andreu- Sant Martí s’han realitzat les següents accions 

per tal de promoure el teixit comunitari i establir aliances amb els serveis i les entitats ubi-

cades al territori: 

                                                
13

 Per als primers tallers no es tenia el full de valoració i aquesta no va ser realitzada. 

Data Districte Barri Temàtica
Qui rep el 

taller

Assistència 

persones

Valoració 

del taller

30/03/2017
Sant 

Andreu
Sant Andreu Bo Social Habitat 3 20 -

03/04/2017
Sant 

Andreu
Sant Andreu Factures

Àpats en 

companyia
10 -

10/04/2017
Sant 

Andreu
Bon Pastor Factures

Àpats en 

companyia
10 -

19/04/2017 Sant Martí
La Verneda i 

la Pau

Factures - 

Formació 

voluntaris

Espai Via 

Trajana
5 10

24/04/2017 Sant Martí El Clot Factures
Àpats en 

companyia
7 10

12/06/2017 Sant Martí
La Verneda i 

la Pau
Factures

Àpats en 

companyia
14 9,9

23/06/2017
Sant 

Andreu
Navas

Comercials 

agresius

Back Office 

PAE
8 9

18/09/2017
Sant 

Andreu
Navas Hàbits

Àpats en 

companyia
11 9,67

13/11/2017 Sant Martí
el Besòs i el 

Maresme
Hàbits

Àpats en 

companyia
24 10

Taula 21:  Tallers realitzats pel PAE Sant Andreu – Sant Martí al 2017 i valoració  
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Accions realitzades a Sant Andreu - Sant Martí

Febrer/ Març/Abril: Presentacions dels PAE en reunions d’equip a tots el CSS indicant la possibilitat de realizar 

tallers tant pels treballadors/treballadores com per a grups de persones usuàries. 

Juliol: Enviament de correu electrònic als directors/directores de tots els CSS per comunicar l' horari d’estiu, oferir 

de nou tallers i explicar la reducció de FO (serveis mínims agost)

Novembre: Es tanca taller al CSS Vila Olímpica per a un grup de personesamb factures força elevades.

Juny:

- Reunió amb en Vicente Sanguino, tècnic del PDC de Navas. 

- Reunió amb la Marta Fleta, tècnica del PDC de Poblenou. 

Juliol:

- Reunió amb la Fabiana del Genio, tècnica del PDC del Besòs. Es tracta de la situación a la Franja Besós i la 

poca disposició dels veïns/es per desplaçar-se i s'estudien alternatives per a aquest barri. 

Setembre: 

- Reunió amb Betty Puerto (Centre Cívic Besòs).

 Octubre: 

- Nous contactes amb: Fabiana del Genio / Betty Puerto i Marta Fleta.

- Reunió amb  Tècnics/Tècniques de Salut Comunitària. S'estableixen aliances i assistència a taules de treballs del 

barri.      

Novembre:

- Participació a la taula de Salut Comunitària del Besós amb integrants de servei de salut comunitària, TS de CAP, 

integrants de Barcelona Activa i entitats de barri.  Es fa una presentació del PAE. 

- Es tanquen tallers amb Anna Fernández de Servei de Salut Comunitària, i Fabiana del Genio proposa tallers amb 

l’escola de castellà de dones del centre cívic Besós. En la reunió tothom reconeix que el principal problema del barri 

és fer arribar la informació a la gent, i que molts necessiten un acompanyament per aprofitar els diversos serveis 

que hi ha.                                                                                                                                                                                           

Març:

- Visita a BO Sant Andreu – Sant Martí  de José María Fanlo, Conseller de Sant Andreu.

- Reunió amb Pica-Portes.

Abril:

- Reunió amb Pepa Velasco Hidalgo – Direcció de Servei a les Persones (DSP) Sant Andreu.

Juny:

- Presentació de Carrega’t + PAE al Consell de Sostenibilitat de Sant Andreu amb Pepa Velasco.

Juliol:

- Reunió amb Iria Garcia, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori- Districte Sant Martí.

Novembre:

- Reunió amb Josep Alberjon, Conseller de Barri de la Trinitat Vella. 

Juliol:

- Contacte amb tots TS dels CAP's de Sant Andreu- Sant Martí.

Novembre:

- Reunió amb TS de CAP CONGRES i CAP LA SAGRERA.

Desembre:

- Reunió al CAP Sant Andreu. Assisteixen 13 persones (la TS Carme Rovira, i diversos metges i infermeres del CAP 

de Sant Andreu). .

Maig:

- Contacte amb Serveis de SUARA al territori.

Juny:

- Assistència a la Conferència del “Projecte Tractor Barcelona Garantia Social de l’Acord Ciutadà” per buscar 

sinèrgies i contactes amb altres entitats.

Juliol:

- Contacte amb 40  entitats socials de territori.

Abril: 

- Inici de la coordinació amb la creació d’un grup de voluntaris/es amb  “Dinamització Espai Via Trajana”  de Sant 

Martí”.

Juny:

- Col·laboració en la revisió d'una guia de recursos (proposem millores) per fer xerrades-tallers.

Octubre:

- Via Trajana ens presenta la “Guia de Subministraments Energètics elaborada per la Plataforma Noreste amb 

l'acompanyament del SPC Verneda La Pau i Dinamització Espai Via Trajana”.

 Desembre:

- S'informa a Via Trajana dels nous canvis en bo social. Es continua treballant en la formació i recolzament del grup 

de voluntaris al veïnat.

Reunions /contacte amb 

Serveis Socials

Coordinació amb grup de 

voluntaris Sant Martí

Reunions / contacte 

presentació de PAE amb 

entitats de ciutat /barri

Reunios / contactes amb els 

Tècnics Comunitaris i de 

Salut Comunitària

Presentació de PAE a 

Consells de Districte o altre 

sectorials, o bé promoguts 

pel Districte

Presentació de PAE als TS 

del CAP
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La construcció d’un teixit comunitari apoderat en la temàtica energètica passa perquè 

les diferents entitats i serveis que treballen des de fa temps als diferents barris de la ciu-

tat, reconeguin en el PAE un company en el seu treball diari i un referent pel que fa a 

la defensa dels drets energètics que els seus veïns i veïnes tenen. Aconseguir aquest 

reconeixement és una tasca per la que cal temps i esforç. Al PAE Sant Andreu- Sant Martí 

s’ha buscat en tot moment cobrir les necessitats energètiques detectades per cadascuna 

de les entitats o serveis adaptant tallers o el mateix PAE a aquestes. Seguint aquest objec-

tiu s’ha treballat amb el grup de voluntaris de “Via Trajana”, s’estan actualment tancant 

dates per fer sessions d’assessorament conjunt al barris del territori on les persones són 

més reticents a desplaçar-se i s’han planificat tallers personalitzats per a diferents grups. 

Així trobem que les accions dutes a terme durant el 2017 a poc a poc van veient els 

seus fruits, fet que es veu reflectit clarament en que el nombre de tallers que el PAE té 

programats per als primers mesos del 2018 suposen el mateix nombre de tallers que els 

realitzats al llarg de tot el 2017: 

Gener: 

 Hàbits + Factures + Drets energètics al CSS El Parc-Vila Olímpica. 

 Factures + Drets energètics per a l'AMPA Escola Els Horts. 

 Factures + Drets energètics per a l'AMPA Escola La Palmera. 

Febrer: 

 Hàbits al Casal Barri Besòs. 

 Hàbits + Factures + Drets energètics a l'Escola de Salut de Gent Gran del Besòs 

(dos grups) 

 Hàbits + Factures + Drets energètics a l'Escola de Salut de Gent Gran del Besòs 

(dos grups) 

 Bo Social als Habitatges per a Gent Gran de Sant Andreu (dos grups) 

 Bo Social als Habitatges per a Gent Gran de Sant Andreu (dos grups) 

Abril: 

 Hàbits + Factures + Drets energètics als Salesians Sant Jordi PES Navàs. 

7.  Avaluació qualitat – Enquestes (7) 

Per avaluar la satisfacció del Servei s’han efectuat al llarg de l’any dos tipus d’enquestes: 

una de Front Office i una altra d’Assessorament/Intervenció, ambdues s’han fet en català o 

castellà depenent de la preferència de la persona usuària. 
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L’enquesta  de FO s’entrega a la persona atesa presencialment per cada informant al seu 

Punt de Front Office i la persona l’omple personalment de forma anònima; l’enquesta 

d’assessorament i intervenció s’ha fet telefònicament, i aquesta s’ha fet uns mesos després 

de la visita, un cop les persones ja han pogut comprovar l’efectivitat dels possibles tràmits 

fets. 

 

S’han realitzat un nº d’enquestes superiors a les requerides, i els resultats són molt satis-

factoris: les persones enquestades destaquen sobretot l’atenció rebuda per part de tots els 

professionals i la utilitat del servei. Moltes d’elles diuen que recomanaran aquest servei a 

amics i coneguts. 

 

 

Els usuaris estan molt satisfets per l’atenció rebuda, i a la pregunta “Em podria dir la seva 

satisfacció general respecte als Punts d’Assessorament Energètic?”, la nota més repetida 

ha estat el 10 sobre 10. 

En comptades excepcions ens hem trobat amb resultats negatius o baixos. Algunes quei-

xes que han repetit se centren en que troben que se’ls hi demana massa documentació i 

que l’IRER ha tardat molt en arribar.  

 

8. Conclusions, riscos i oportunitats de futur (8) 

L’inici de qualsevol servei necessita d’un cert temps per establir-se, consolidar la seva ex-

pertesa i obtenir la confiança de la ciutadania. El PAE va obrir les seves portes el 21 de 

gener de 2017 i, en un any, ha esdevingut un servei de referència pel que fa als te-

mes energètics i de subministraments. Aconseguir açò ha sigut una tasca de totes les 

persones implicades en aquest nou servei i ha suposat un esforç per als diferents equips 

de territori. 

 

Indicador de 

seguiment

Objectiu 

Indicador per a 

12 mesos efectius

Objectiu indicador 

segons data d'inici del 

servei 20 de gener 

2017

OBJECTIU 

ASSOLIT SANT 

ANDREU - SANT 

MARTÍ 2017

% ASSOLIMENT 

SANT ANDREU - 

SANT MARTÍ

Nº enquestes 

realitzades
818 773 804 1,040103493

Valoració mitja 8 sobre 10 9,53 100%

Satisfacció 

/Qualitat 

Taula 23:  Enquestes realitzades pel PAE Sant Andreu – Sant Martí al 2017 i valoració  
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En el cas del PAE de Sant Andreu – Sant Martí des del primer dia de funcionament 

s’estan atenent casos complexos (el mateix dia de la apertura de portes a primera hora 

vam tenir un tall de subministrament de llum efectuat a una família que vivia a un local co-

mercial) i situacions de persones amb avisos de tall imminents. Des de llavors fins ara 

la complexitat dels casos ha crescut conforme les derivacions tant de Serveis Socials com 

de CAP, Bombers o d’altres entitats ha augmentat al conèixer ben bé el funcionament del 

PAE. Com hem vist, el 54% de persones que són ateses a FO es troben en una situa-

ció de vulnerabilitat energètica i són derivades a Assessorament per a una atenció 

més exhaustiva i un 27% són derivades i ateses també a Intervenció (un 15% de les 

persones que entren al FO). A més a més, de les persones que s’atenen a Assessorament, 

un 88% són usuàries de Serveis Socials. És a dir, aquestes persones es troben en situ-

acions de vulnerabilitat extrema i cal fer amb elles un seguiment curós i individualitzat con-

juntament amb el/la professional del Centre de Serveis Socials responsable del seu cas. 

Açò, sumat al treball diari que es fa a territori i més concretament a Assessorament, es 

tradueix en un volum de treball considerable per als professionals que realitzen les gesti-

ons i que han de fer el seguiment d’aquests casos que normalment s’allarguen en el temps 

durant mesos i que són d’una complexitat elevada. 

Cal remarcar que al Plec de Clàusules Tècniques del Servei no es considera cap Indicador 

de Gestió per al nombre de visites que s’atenen a Assessorament, així ens trobem amb 

que, gran part del treball dels equips, no es veu reflectit en aquests indicadors i és aquest 

nivell d’atenció del PAE el que més càrrega de treball té. A més a més a l’hora de parlar 

d’aquesta càrrega de treball, cal tindre també en compte les principals dificultats amb que 

els equips s’han hagut d’enfrontar al llarg de l’any de vida del PAE: iniciar el servei sense 

tindre consolidats alguns dels circuits, els continus canvis al que el PAE s’ha vist sotmès i 

les dificultats pròpies dels equips per desenvolupar tasques administratives i informàtiques 

generalment per primer cop a la seva vida laboral i la pressió d’enfrontar-se a l’atenció de 

persones en situacions d’alta vulnerabilitat (no hem de perdre de vista que els professio-

nals del PAE venen de sectors com la construcció, el comercial, botigues...).  

Al PAE de Sant Andreu – Sant Martí, aquesta última dificultat, s’ha treballat brindant a 

l’equip d’un acompanyament per a la gestió de la frustració i l’estrès per part de COS SA-

LUT, un recolzament continu en matèria informàtica i administrativa i, un segui-

ment/formació acurat en l’atenció a les persones vulnerables i perspectiva de gènere.  A 

més, buscant l’equilibri en el treball, durant la major part dels mesos s’ha reestructurat el 

servei tenint a 2 persones al FO, 3 persones fent assessorament (en compte de 2) i 1 fent 

les intervencions (en comptes de 2) a més de reservar hores només per a dedicar a gesti-

ons, aconseguint així rebaixar una mica la pressió que els/les professionals 

d’Assessorament suporten. La gran motivació de l’equip, el fet de que molts d’ells/elles 

venen de situacions anteriors semblants a les que estan atenent i les entenen junt a aques-

tes mesures, han aconseguit que els veïns i veïnes de Sant Andreu – Sant Martí senten 

el PAE com un servei de referència en matèria energètica al que poden acudir amb els 

seus dubtes i on se’ls atén amb proximitat i professionalitat. Açò, que suposa la gran forta-
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lesa del Servei, també es tradueix en que els expedients mai es poden tancar ja que les 

persones usuàries truquen o tornen sense cita prèvia a l’oficina acumulant aquest treball al 

treball diari programat, les tasques que s’han de realitzar un cop la persona marxa, els ta-

llers per enfortir l’eix comunitari i el seguiment dels casos amb Serveis Socials. Tot aquest 

treball dut a terme per un equip de 7 persones ha ocasionat que s’arriben a donar cites fins 

i tot amb un temps d’espera de 6 setmanes en els mesos d’hivern. 

Dins d’aquest escenari i donant dades concretes, al PAE Sant Andreu – Sant Martí s’ha 

atès directament a 1972 persones a FO, 1054 a Assessorament i a 286 a Intervenció. 

El que suposa -tenint en compte que la mitjana de persones que viu als habitatges benefi-

ciats per aquest Servei és de 2,75 persones per casa14- un total de 5423 potencials bene-

ficiaris a FO, 2899 a Assessorament i 787 a Intervenció. A més s’ha instal·lat material a 

239 habitatges el que representa un 84% dels habitatges visitats a Intervenció i s’ha atès 

directament en domicili a 24 persones amb mobilitat reduïda i 8 per necessitat 

d’acompanyament, dades que representen un 8% i un 3% del total de les atencions 

d’Intervenció anuals. 

Si es detenim en l’anàlisi del perfil de la població que ha acudit al nostre PAE al llarg del 

2017, ens trobem amb que un 68,79% eren dones, que de les persones usuàries un 

44,21% eren procedents de Catalunya, 13,65% de la resta de l’estat, i un 42,13% de fora 

d’Espanya. En edats, un 42% tenien entre 30 i 50 anys. Pel que fa als Serveis Socials la 

major part venien derivades del CSS de Sant Martí - Verneda i sols un 2,58% del CSS El 

Parc – Vila Olímpica. Tenint, a més a més que el FO situat a Sant Martí acumula el 60% 

d’aquesta atenció front al 40% del situat a Sant Andreu el que està directament relacio-

nat amb les diferents problemàtiques que presenten no sols en l’àmbit energètic els dos 

districtes. 

Pel que fa a l’evolució de l’atenció al PAE, tenim que el mes de màxima afluència al FO 

va ser maig, dada que encaixa amb les atencions efectuades tant a Assessorament com a 

Intervenció on observem un pic al mes de juny.  Per contra, el mes d’agost va ser el que 

concentra menys atencions al FO i el de desembre a Assessorament, fet que s’equilibra al 

ser el mes en que més Intervencions es van dur a terme.  

En quant a la protecció dels drets energètiques i les gestions realitzades al PAE Sant 

Andreu – Sant Martí que representen Indicadors de Gestió, al llarg de la present me-

mòria hem vist com per a un 88% dels casos detectats susceptibles de tindre IRER 

(Taula 5) s’ha tramitat la SIRER el que suposa un total de 572 SIRER tramitats, que-

dant la resta a l’espera de que els/les usuàries aportin la documentació necessària pel trà-

mit. I com pel que fa al indicadors que al·ludeixen  als tràmits en els subministraments, el 

grau d’assoliment durant el 2017 va ser d’un 20% pel al cas del bons socials gestionats, 

un 26% per als canvis de titularitat i d’un 40% per als canvis de potència. Com veiem 

la consecució d’aquestos indicadors queda lluny del seu assoliment però hem de tindre en 

                                                
14

 Mitjana extreta de les enquestes de vulnerabilitat 
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compte que aquest assoliment depén en gran part del perfil i la situació de les 

persones que han acudit al nostre PAE (per eixample un 62% de les persones ateses a 

Assessorament eren titulars dels subministres i de la resta un percetatge mínim teníen la 

instal·lació en condicions d’obtindre el butlletí necessari per dur a terme el canvi de 

titularitat). 

De fet i tornat al perfil de les persones que venen al PAE sembla imprescindible remarcar 

que al PAE Sant Andreu – Sant Martí del total de les persones ateses a Assessorament i 

separant per subministrament, en llum a un 34% se li ha gestionat un canvi de comercialit-

zadora, a un 48% se li ha gestionat la discriminació horària i a un 14% l’eliminació de ser-

veis extres. En gas a un 23% se li ha gestionat un canvi de comercialitzadora i a un 15% 

l’eliminació de serveis extres i en aigua a un 28% se li ha gestionat el cànon social, a un 

14% se li han ampliat els trams i a un 50% se li ha gestionat ajuts com el Fons de Solidari-

tat o l’ajut de MUSA. A més i com ja s’ha indicat, hem de tindre en compte les situacions 

d’irregularitats en els subministraments detectades més les situacions d’altes noves 

necessàries, sense perdre de vista que encara i que no suposen un alt nombre, són casos 

que s’allarguen en el temps i que moltes vegades es queden sense resoldre a l’espera de 

tindre tota la documentació requerida a les famílies i l’obtenció del butlletí. Recordant les 

dades ja vistes en l’apartat adient, senyalar que per a la llum el percentatge d’altes acon-

seguides front a les situacions que les requerien ha sigut d’un 20%, per al gas d’un 22% i 

per a l’aigua d’un 21%.  

Parlant de l’eix comunitari que té el PAE com a objectiu transversal, l’Indicador de Gestió 

que fa al·lusió a aquest eix és el nombre de tallers i la valoració mitjana d’aquests per part 

dels usuaris. Com he vist al PAE de Sant Andreu – Sant Martí el nombre de tallers infor-

mats o realitzats pel Servei al territori no ha cobert els 52 que es varen establir a la 

revisió d’aquest indicador. Aquest fet troba justificació en el treball que ha suposat la im-

plementació d’aquest nou Servei d’una forma robusta i el fet -ja senyalat- de que la cons-

trucció d’un teixit comunitari és una tasca que requereix de temps. No obstant no haver 

assolit l’indicador ens trobem que la valoració mitjana que donen els usuaris dels tallers 

realitzats pel PAE és d’un 9,76.  

 

Durant l’any 2017 al PAE Sant Andreu – Sant Martí s’ha treballat en la línia de donar la 

millor de les atencions a les persones usuàries del Servei, donant a més a conèixer 

el PAE a altres serveis i entitats i adaptant-lo a les necessitats d’aquestes i de cada 

barri. D’aquest mode ens trobem que les accions i el treball dut a terme durant 2017 recull 

fruits per al 2018 comptant amb un Servei consolidat al territori que té una valoració per 

part de les persones ateses d’un 9,53 entre 804 persones enquestades, i tenint a ho-

res d’ara un grup de voluntaris quasi formats i tants tallers tancats per als primers mesos 

de l’any com el total de tallers realitzats al 2017. Focalitzant aquests tallers als barris on 

s’ha detectat major vulnerabilitat energètica (Besòs) i d’on s’han rebut menys derivacions 

(El Parc – Vila Olímpica). Amb aquestes accions a més de enfortir l’eix comunitari existent, 
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s’espera arribar a més població, fent que l’assoliment dels Indicadors de Gestió sigui total 

per al 2018. Sent aquesta la major oportunitat de futur i a l’hora el major risc detectat, 

ja que, el fet de que el PAE augmenti el seu volum d’atencions i gestions pot suposar que a 

la càrrega de treball existent se li sumi una altra de difícil assumpció per a l’equip reduït de 

professionals que integren els equips.   
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1. Introducció  

La memòria que presentem a continuació forma part de la memòria general anual dels Punts d’ 

Assessorament Energètic (PAE) com a programa de ciutat, presentada per la Coordinació del Servei. En 

aquest sentit, en els següents punts especifiquem el que està relacionat directament amb el PAE de Gràcia i 

Horta – Guinardó gestionat per la nostra entitat en estreta coordinació amb la resta de territoris i la 

Coordinació del Servei.  

En els següents apartats recollim l’especificitat de FSC en l’execució del projecte a través de qui som com 

entitat, com ens hem coordinat, com treballem en xarxa i com ens hem organitzat. Val a dir que tot plegat 

ha estat acordat i coordinat conjuntament amb el programa de ciutat vetllant pels objectius comuns del 

servei. El punt referent a l’activitat es correspon amb el punt 6 de la memòria general. 

 

2. Descripció de la Fundació Salut i comunitat 

La nostra acció va dirigida a afavorir l’equitat social millorant les possibilitats de promoció de ciutadans i 

ciutadanes que participen dels nostres serveis i programes, mantenint la qualitat i el respecte, oferint 

possibilitats d’inserció. Els pilars estructurals del nostre model de gestió de serveis en el Tercer Sector Social 

són l’excel·lència, la sostenibilitat i la qualitat.  

El caràcter canviant i dinàmic de la realitat social ens exigeix una constant identificació de noves necessitats 

i avaluació de les nostres actuacions. En aquest sentit, definim les nostres àrees d’acció des d’una perspectiva 

flexible que ens permet integrar els canvis.  

La nostra entitat aporta una experiència sòlida en la gestió de projectes que requereixen la gestió d´una gran 

afluència de persones beneficiàries. Els nostres àmbits d’actuació són principalment els de l’execució penal i 

addiccions, gent gran, salut mental, exclusió residencial i pobresa energètica, sensellarisme, joves, dones, 

inserció laboral, etc..., treballant per donar resposta a demandes d’intervenció terapèutica, 

d’acompanyament, d’assessorament i/o d’orientació, al conjunt de la població i especialment a aquells/es 

ciutadans i ciutadanes que es troben en una situació d’especial dificultat i/o risc d’exclusió social. 

Actualment gestionem més de 100 projectes en diferents comunitats autònomes, amb la col·laboració de 

més de 1.400 professionals i més de 350 persones voluntàries.  

 

 

 

 

 

 

 



            PAE Gràcia i Horta-Guinardó 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Àrea d’Inserció Social i Reducció del Dany en Drogodependències 

L’organització de l’entitat per Àrees permet agrupar els diferents projectes per temàtiques i/o àmbits 

d’actuació. En aquest sentit, FSC té 3 grans àrees que aglutinen tots els projectes gestionats per l’entitat i 

donen compte de l’ampli ventall de realitats socials amb les quals intervenim.  

El PAE està adscrit a l’Àrea 1 en l’àmbit de l’Exclusió i Promoció Social, com a programa per combatre la 

Pobresa Energètica (a continuació adjuntem l’organigrama). 



            PAE Gràcia i Horta-Guinardó 

5 
 

 



            PAE Gràcia i Horta-Guinardó 

6 
 

Com bé hem mencionat anteriorment, des de FSC hem anat ampliant el ventall d’àmbits en els quals 

intervenim amb l’objectiu de donar resposta a la realitat social canviant sempre parant especial atenció en 

les condicions que incideixen en la igualtat d’oportunitats de la ciutadania. En aquest sentit, un tema 

important a tenir en compte és l’exclusió residencial que genera la situació actual de l’habitatge i el preu dels 

subministraments. És per aquest motiu que des del 2016 estem plenament implicats en la lluita contra la 

pobresa energètica ja que la considerem com una manifestació més de la situació actual de desigualtat i 

pobresa a la nostra ciutat.  

Des de llavors hem anat ampliant el nostre bagatge en aquesta temàtica arrel de la nostra implicació al 

projecte pilot de Servei Lluita contra la pobresa energètica i inserció laboral de l’Ajuntament de Barcelona 

– ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social). Vam tenir l’oportunitat d’apropar-nos específicament a aquest 

àmbit d’actuació que requereix d’una intervenció professional per assegurar una llar en condicions a la 

ciutadania, independentment de la situació socioeconòmica, i per promoure el consum sostenible de 

l’energia. Des d’aleshores estem completament compromesos amb aquest àmbit d’actuació i hem 

esdevingut una de les entitats de referència en aquesta temàtica a la ciutat de Barcelona. 

 

3. Coordinació i treball en xarxa 

Des de la nostra entitat comptem amb experiència en la gestió i coordinació de programes amb dinàmiques 

del treball en xarxa. Considerem que aquesta fórmula d’organització aporta un valor afegit significatiu a la 

nostra intervenció per l’oportunitat d’intercanvi i aprenentatge que es genera.  

El treball en xarxa és un element definitori del servei dels PAE de ciutat i el considerem clau pel correcte 

desenvolupament del servei ja que assegura la cobertura de tot el territori municipal des d’una línia 

d’intervenció compartida per totes les entitats que estem implicades en el projecte. Destaquem l’alt nivell 

de coordinació interna com a programa de ciutat per treballar des del consens, la col·laboració i la cooperació 

entre les diferents entitats implicades en el desenvolupament del projecte i la coordinació del servei. 

Les vies principals de coordinació interna del programa de ciutat han sigut: 

- Contacte regular telemàtic i telefònic amb la coordinació i els territoris. 

- Reunions de comissió tècnica (la coordinació amb els/es coordinadors/es dels territoris) i de comissió 

executiva (la coordinació amb els/les responsables d’entitats). 

- Càpsules formatives específiques en resposta a necessitats compartides en relació a la normativa, 

l’aplicatiu i aspectes tècnics. 

- Seguiment setmanal i mensual de resultats. 

- Reunions programades per respondre a situacions específiques del servei. 

- Visites de l’equip de coordinació a territori: a les FO (Front Office) o BO (Back Office de l’entitat). 

- Reunions conjuntes amb l’Ajuntament (coordinació, entitats i Ajuntament). 

A nivell extern, és prioritari que el PAE estigui ben integrat a les xarxes locals d’entitats i serveis del territori. 

El treball en xarxa ha esdevingut clau per establir contacte i teixir aliances per donar visibilitat al servei, 

apropar-lo a la ciutadania i desenvolupar els objectius comunitaris del projecte. 

Les accions de coordinació externa de treball en xarxa han estat: 

- Contacte i coordinació amb els Districtes – Direccions de Serveis a les Persones i al Territori. 

- Reunions amb els tècnics de barri i sectorials 

- Participació en taules comunitàries  
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- Presentació i promoció del PAE 

- Promoció i realització de tallers especialitzats. 

En aquest sentit, s’han establert relacions amb agents del territori amb un triple objectiu: fer difusió del 

servei, establir canals de derivació i teixir la vinculació comunitària per desenvolupar l’objectiu més pedagògic 

del projecte en relació al consum energètic. En aquest sentit podem destacar dues línies principals de treball 

en xarxa: 

- Amb agents derivadors: hem establert contacte i hem mantingut una coordinació regular amb 

diferents dispositius que han assegurat la derivació al servei. A l’apartat 6 d’aquesta memòria 

recollim la relació d’aquests derivadors. 

 

- Amb altres agents del teixit social i comunitari: hem establert contacte i ens hem integrat en espais 

d’acció comunitària per tal de formar part activament de la vida dels barris. Paral·lelament hem 

desenvolupat tallers didàctics sobre l’ús de l’energia i l’estalvi. A l’apartat 6 també recollim la relació 

de quines són les entitats amb les que estem fent teixit comunitari. 

 

4. Equip professional 

La clau del nostre potencial és el capital humà. És per això que seguim un model de gestió de persones que 

asseguri el creixement professional fent que totes les persones que conformen l’equip estiguin satisfetes 

amb allò que defineix el seu quefer professional.  

Per aconseguir els nostres objectius, comptem amb un equip composat per perfils polivalents que permet 

una certa mobilitat dels/les professionals en diferents posicions en funció de les necessitats del servei.  

L’estructurat d’equip es la següent: 

- Coordinador del servei, que s’encarrega de la gestió de l’activitat i l’equip, la representació 

institucional, el treball en xarxa i la coordinació amb el programa de ciutat. 

- 2 agents informants, ubicades una en cada FO (Front Office). La seva funció és fer la primera acollida 

de demandes de la ciutadania, resoldre gestions inicials i derivar al servei d’assessorament o 

intervenció a la llar en cas de que sigui necessari. 

- 2 agents assessores, ubicades a les oficines de l’entitat (BO, Back Office). Són les responsables de fer 

l’acompanyament individualitzat davant de situacions de major vulnerabilitat. Cal destacar que per 

aquesta posició han passat tres professionals diferents ja que vam haver de cobrir la baixa després 

de la desvinculació d’un dels professional. Val a dir que la professional contractada va ser una de les 

PST (Professionals de Suport Tècnic). 

- 2 agents interventors, ubicats també a les oficines de l’entitat (BO, Back Office) i encarregats de les 

intervencions directes a la llar així com de suport a les agents assessores. 

- Responsable d’entitat, ubicada en una seu diferent a la del programa però amb presència regular al 

BO. La funció principal és la de supervisió general del servei i l’equip, suport al coordinador i 

coordinació amb el programa de ciutat (comissió executiva). 

- Hem acollit a 10 Professionals de Suport al Territori, en dos períodes diferents al llarg de l’any, 

ubicats de manera rotativa en les FO i BO. Aquests/es professionals són membres de l’equip amb 
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caràcter temporal i sense una relació contractual amb l’entitat (ja que a nivell laboral ho estan a 

través d’ABD, entitat coordinadora).  

Considerem important destacar que tots els/les professionals implicats directament en l’execució del 

programa a la nostra entitat també ho van estar al programa pilot del 2016 (tant la responsable com el 

coordinador i els 6 agents contractats inicialment). D’aquesta manera hem pogut donar continuïtat a 

l’objectiu d’inserció laboral del programa pilot ja que hem assegurat la continuïtat laboral a 7 professionals 

ja formats en l’àmbit de l’assessorament energètic.  

Les actuacions que desenvolupem des de FSC cerquen donar resposta a les particularitats de les persones 

ateses, escoltant la seva demanda i la seva posició envers la seva situació concreta. Posem en valor les 

potencialitats de la persona per acompanyar-la en el procés per resoldre la seva demanda, sempre llegint el 

seu relat en el context de la seva realitat personal, econòmica i social del moment, donat que són variables 

que poden tenir efectes determinants.  

Entenem que aquesta participació del subjecte ha de ser des d’una posició de doble responsabilitat i això 

determina els llocs que ocupa cadascú: 

 El/a ciutadà/na com a persona participant: és la protagonista del seu propi procés. El propi 
significant denota que ha de ser la part activa. És qui ha de prendre decisions sempre, òbviament, 
amb el suport professional ajustat a la seva demanda i a la seva particularitat. 

 La persona professional: és l’encarregat/da de fer l’acompanyament, orientació i facilitació 
promovent la màxima autonomia del/a participant. Tot i així, sempre que es determini com necessari 
serà l’encarregat/da de fer tramitacions i accions concretes per resoldre la demanda. 

 

5. Organització i espais 

Disposem  d’una organització interna i eines de gestió que ens aporta un valor afegit i ens permet optimitzar 

i gestionar de manera eficient els nostres recursos per potenciar l’assoliment dels nostres objectius i 

resultats. A continuació destaquem quines són aquestes eines de gestió interna complementàries a les 

establertes en el programa de ciutat des de la coordinació del servei: 

- Eines de gestió internes: quadre de comandament, pla de formació, planificació anual, reunió 

d’equip setmanal, seguiment en informe mensual, semestral i final, reunions i espais de supervisió 

professional. 

- Gestió de persones des de la mirada del desenvolupament de competències professionals. 

- Reunions i formacions d’Àrea. 

- Coordinació directe amb l’equip directiu de l’Àrea i gerència d’entitat. 

- Protocol d’acollida de nous professionals així com d’altres específics per a la gestió d’aspectes 

laborals. 

Per altra banda, entenem com imprescindible disposar d’un espai de treball confortable que permeti als/es 

nostres professionals dur a terme la tasca amb el màxim de comoditats possibles. Considerem aquesta una 

condició necessària per poder desenvolupar una acció professional de màxima qualitat 

En relació als espais, la nostra oficina (BO) està ubicada en un espai de coworking proper al Passeig Maragall, 

ben connectada amb la resta del Territori. Les línies 4 i 5 del Metro i 19, 45, 47, H6 i D40 del Bus ofereixen a 

les persones participants un accés fàcil i ràpid. En aquest espai comptem amb:  
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- Un espai comú de treball amb llocs de feina sota modalitat open space i clean desck per promoure 

la flexibilitat, adaptabilitat, treball en equip i respecte per l’espai de tots els professionals que 

conformen l’equip. 

- 2 Despatxos privats per a realització dels assessoraments individuals. 

- 2 Sales polivalents per a reunions i també disponibles puntualment per realitzar assessoraments en 
cas de que sigui necessari. 

- Espais comuns: recepció, sala d’espera, lavabos, sala office i menjador.  

Paral·lelament, disposem d’un espai d’emmagatzematge de material en un local de la nostra entitat molt 

proper a la BO, la qual cosa facilita la gestió dels materials per instal·lar a les llars. Alhora, l’entitat compta 

amb altres seus disponibles per altres espais de reunió i coordinació professional en els casos que ha sigut 

necessari. 

L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 h tots els matins i de 15 a 19 h els dijous. Les visites a back office, 

amb cita prèvia, es programen en dues línies per a les dues sales, de manera intercalada, perquè els assessors 

tinguin mitja hora entre visita i visita. Addicionalment, cada un/a dels/les assessors/es té una franja d’horari 

destinada a gestions i tràmits dels expedients. 

 

6. El resultat del PAE en xifres 

Cal destacar que aquest apartat es correspon amb la part integrada a la memòria del programa de ciutat. 

 

6.1. Activitat 

A continuació destaquem algunes dades rellevants sobre la nostra activitat especialment les vinculades amb 

els expedients vulnerables. Amb aquest concepte ens referim a aquells expedients vinculats a l’atenció de 

ciutadans i ciutadanes que s’ha identificat que es troben en una situació de vulnerabilitat, causada per 

diferents variables, durant l’entrevista a la FO. La identificació d’aquestes situacions activa la derivació a 

sessions més detallades d’Assessorament en les nostres oficines (BO) o a la Intervenció a domicili.  

Com a dades generals en aquest període s’han ates 1612 persones. A continuació es presenten el nombre de 

persones ateses al PAE per mesos: 

DISTRIBUCIÓ DE PERSONES ATESES AL PUNT D’ASSESSORAMENT 
ENERGÈTIC 2017 
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Aquestes dades inclouen les persones ateses al PAE en total - a les FO més aquelles derivades directament 

per mobilitat reduïda (per part dels Serveis Socials, Entitats socials, o altres derivadors). Les Front Office van 

atendre a 1524 persones, un 94,54% del total de les persones ateses. 

 

DISTRIBUCIÓ DE LES PERSONES ATESES A LES FRONT OFFICE 
 

 
 

 

Quant al total de persones ateses a les FO, observem una forta baixada a l’agost ja que enguany en aquest 

mes van tancar tant l’Oficina d’Habitatge de Gràcia com l’Espai Llobregós, on s’allotgen habitualment les 

nostres FO, i vam oferir el servei per als dos territoris des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Gràcia. Tot i els 

cartells que es van deixar a les dues portes, l’afluència va minvar. La distància de l’OAC dels barris de darrere 

dels Tres Turons probablement va influir que els/les ciutadans/es d’aquella zona ajornessin la seva visita fins 

l’obertura de les oficines habituals. 

 

6.1.1. Nombre d’expedients vulnerables nous al mes 

Les variables que contempla l’entrevista a la FO amb tal de identificar aquesta situació de vulnerabilitat són: 

- Impossibilitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada, tant durant l’hivern com durant 

l’estiu, 

- Retard en el pagament de factures de subministraments, 

- Talls de subministraments degut a l’impagament de factures, 

- Famílies amb nens petits i/o monoparentals, 

- Persones grans, 

- Persones aturades, amb ingressos baixos i contractes precaris i/o de curta durada, 

- Raons de salut (dependència energètica, malalties relacionades amb pobresa energètica). 

La detecció d’un o més d’aquests indicadors implica la derivació a assessorament o a intervenció a la llar en 

el cas de que hi hagi mobilitat reduïda. 
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DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE D’EXPEDIENTS VULNERABLES 
  

 Assessorament 
Intervenció 
a la llar  

Expedients 
vulnerables 

Gener 22 2 
24 

Febrer 97 18 
115 

Març 74 15 
89 

Abril 65 15 
80 

Maig 85 12 
97 

Juny 140 3 
143 

Juliol 85 1 
86 

Agost 78 3 
81 

Set. 64 9 
73 

Oct. 63 7 
70 

Nov. 79 2 
81 

Des. 50 1 51 

TOTAL 902 88 990 
  

 
 

Podem observar en general un gran nombre de persones ateses durant els primers dos mesos del servei, 

degut a les campanyes de publicitat i a l’expectativa creada amb el  programa pilot de l’any passat.  

A l’abril, coincidint amb les festes de la Setmana Santa, s’observa una baixada en tots els nivells però les 

atencions a persones en situació de vulnerabilitat tornen a remuntar de seguida, fins arribar al seu màxim al 

mes de juny (143). Amb l’arribada de l’estiu una baixada suau es manté constant – malgrat la nova campanya 

publicitària estival “Aquest estiu, posem l’energia” –fins l’arribada del fred al novembre. Al desembre, el 

nombre total de persones ateses es torna a reduir donat que aquest mes compta amb menys dies laborables 

pels festius i altres dies de menys activitat (el pont del dia 7 i el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya, 

21 de desembre). 

Cal destacar que el total de persones ateses en situació de vulnerabilitat representa un 61% (990 

expedients vulnerables) del total de ciutadans/es atesos al Territori (1.612). 

 

6.1.2. Nombre d’expedients actius de persones en situació de vulnerabilitat  

Considerem actius/oberts aquells expedients en què encara no s’han acabat de realitzar totes les accions, 

gestions i tramitacions que genera l’anàlisi de la situació de la persona atesa. Segons la situació, la 

complexitat i la resposta de la persona atesa, un expedient pot romandre actiu i obert més o menys temps. 

La durada mitjana són uns 3 mesos per expedient. 

Alguns es resolen ràpidament, per exemple quan hi ha només alguns ajustaments de la factura (canvi de 

tarifa, aplicació de la discriminació horària, baixada de potència, entre d’altres) o quan apoderem a la persona 

per tramitar les millores directament amb la companyia. Altres són més complexos ja que impliquen recollida 

de documents i depenen de la disposició i de la capacitat del/la ciutadà/na a aportar-los. Per tal d’afavorir la 

col·laboració de les persones que atenem els expliquem com els beneficiaran les accions que proposem 

realitzar i posem èmfasi en la importància d’aportar la documentació requerida. 
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6.1.3. Nombre d’expedients tancats de persones en situació de vulnerabilitat 

Considerem tancats aquells expedients en què s’han realitzat totes les gestions necessàries. Dels 990 

expedients de persones en situació de vulnerabilitat, a finals del 2017 podem considerar tancats 565 (un 

57,07%) i oberts 425 (42,93%). Sovint la complexitat de les circumstàncies personals, sociofamiliars i laborals, 

condicions d’habitatge, etc., dificulta un tancament ràpid d’expedient. En aquest sentit, es fa notòria la 

importància de l’acompanyament, ja que moltes d’aquestes persones tindrien dificultats per resoldre la 

documentació sense orientació professional. 

Hi ha també expedients que es reobren mesos després d’haver-los tancat, per algun canvi en la situació 

d’aquella persona o les seves circumstàncies (trasllat, divorci, mort del familiar que era titular dels 

subministraments, per anomenar només algunes.) 

 

              DISTRIBUCIÓ DELS EXPEDIENTS  DE LES PERSONES ATESES 
  

 

 

 
 
 

 

6.2. Eficàcia i eficiència de la resposta (general) 

Des de la gestió del servei vetllem per assegurar l’eficàcia i eficiència en la nostra resposta professional per 

tal de donar cobertura a la demanda d’atenció de la ciutadania, la solució de les situacions urgents (com en 

el cas dels talls de subministrament) i la resolució de situacions complexes. A continuació recollim aspectes 

destacats en relació a les accions que es generen de cada persona atesa. 

 

6.2.1. Nombre de reptes oberts i tancats 

Per “repte” s’entén qualsevol acció, gestió o tràmit que es realitza en un expedient com per exemple una 

baixada de potència, un canvi de tarifa, la tramitació d’un Bo Social o un Informe de Risc d’Exclusió Residencial 

(IRER), en el cas dels que anomenem expedients vulnerables, o la informació sobre tallers i/o entrega de 

tríptic, en els casos dels expedients que només s’atenen des de la FO. En aquest sentit, podem dir que el 

número de reptes pot ser molt variat d’un expedient a un altra, depenent especialment de si la persona 

només és atesa des de la FO o si arriba a assessorament, donat que això ja implica un grau de vulnerabilitat 

en la situació que majoritàriament suposa un número de reptes més elevat. Tot així, cal dir que el grau de 

vulnerabilitat i el número de reptes no correlaciona directament: no tots els casos de major vulnerabilitat 
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suposen més reptes. Pot ser un número més reduït però en sí mateixos més complexos. Precisament hi ha 

un punt de la memòria on parlem d’aquestes situacions de complexitat. 

Pel que fa al ritme de tancament de reptes està estretament relacionat amb la participació activa de la 

persona atesa ja que han de portar la documentació requerida. Val a dir que ens trobem amb moltes 

situacions en les quals els reptes segueixen oberts perquè el/a ciutadà/na no ha portat la documentació en 

els terminis acordats. 

 

6.2.2. Nivell d’assoliment dels reptes 

Com apuntàvem el nivell d’assoliment de reptes depèn molt de la resposta dels/es ciutadans/es. Els reptes 

ràpidament assolits són aquells que no requereixen gaires documents, o aquells que permeten un 

apoderament dels/es ciutadans/es (canvis de potència, titularitat, canvis de tarifa, ampliació de trams 

d’aigua, etc. ). Els més lents són el repte de l’IRER (o del Fons de Solidaritat) i el Bo Social si no s’apodera al/la 

ciutadà/na per realitzar sol/a aquest últim. 

Una altra acció freqüent, tot i no inclosa com a “repte” a l’aplicatiu, és la gestió de Butlletins de 

Reconeixement de la Instal·lació Elèctrica o de Cèdules d’habitabilitat. Aquí entren altres elements, com 

els/les instal·ladors/es que han de visitar la llar per elaborar un pressupost o els Serveis Socials que aproven, 

si s’escau, ajudar amb el cost de la reparació de la instal·lació. 

El fet que s’hi hagin de coordinar diferents persones de diferents serveis per assolir aquest repte fa que 

aquest també s’allargui més del que seria desitjable.  

També hi ha situacions en què reptes tancats es reobren per algun canvi en la situació de la llar, de l’habitatge 

o de la unitat de convivència, allargant així el treball amb l’expedient. 

Finalment, hi ha reptes que no es poden assolir. Degut a canvis en la normativa, per exemple, des d’octubre 

ja no es fa el Bo Social per potència baixa (sota 3 kW). Per tant, tots els reptes oberts d’aquest tràmit no es 

podran tancar. 

 

6.2.3. Estalvi de potència acumulada 

Durant l’any, es van realitzar canvis de potència a 222 persones, que va resultar en una potència estalviada 

de 299,45 kW en total. La mitjana representaria una reducció d’aproximadament un tram de potència per 

ciutadà/na (1,35 kW) i, per tant, un estalvi mensual en les factures. 
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DISTRIBUCIÓ DE LA POTÈNCIA ESTALVIADA 
 

 
 

6.2.4. Temps d’espera a la FO i de cita prèvia a l’Assessorament 

Des de la nostra entitat així com des del programa de ciutat, vetllem per assegurar una resposta ajustada a 

les demandes de les persones participants de la manera més àgil possible donat que majoritàriament ens 

trobem amb persones que es troben en situació de vulnerabilitat, risc i/o d’emergència socioeconòmica i la 

intervenció des del PAE pot alleugerir en algun punt aquesta situació. Per aquest motiu, el servei està 

organitzat de manera que puguem programar les atencions en assessorament reduint al màxim el temps 

d’espera per una primera visita. Sempre tenim en compte els criteris d’urgència com són els casos de tall als 

quals se’ls assegura una atenció en un termini màxim de 48h. En la resta de casos, vetllem perquè el temps 

d’espera no superi quatre setmanes.  

Tot i així, en ocasions la demanda ha superat la capacitat d’atenció del servei i, puntualment – durant els 

mesos de maig i juny, l’espera va arribar a ser de 5 setmanes en alguns casos. Des de llavors, hem anat 

introduint mesures correctives en l’organització de la programació a les agendes dels/de les agents per evitar-

ho. 
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6.3. Complexitat 

 
6.3.1. Casos complexos - (SIRER + CANVI TITULAR i SIRER+ ALTA SUBMINISTRAMENT) 

Durant aquest primer any de posada en marxa dels servei dels PAE, des del programa de ciutat i des de tots 

els territoris, hem pogut identificar situacions que generen una major complexitat en les gestions i accions a 

realitzar pels agents i en conseqüència la resolució de l’expedient d’aquell/a participant requereix d’una 

major inversió professional envers d’altres, tot i que el nombre d’accions (reptes) en sí mateix no sigui més 

alt. Aquest aspecte posa de manifest l’ampli ventall de realitats amb les quals ens trobem en les nostres 

intervencions i que interfereix a l’hora d’assegurar el correcte desenvolupament de la intervenció general del 

servei (per exemple per programar les agendes dels agents). La nostra prioritat és sempre resoldre la 

demanda identificada amb el/la participant reorganitzant la distribució de càrregues de feina en l’equip.  

Per posar alguns exemples d’aquesta complexitat, en ocasions, als reptes habituals se’ls afegeix la gestió de 

Butlletins de reconeixement (BRIE) o de Cèdules d’habitabilitat que són més complexos ja que altres 

professionals (instal·ladors/es, treballadors/es socials) hi intervenen. Per tant hi ha casos que degut a una 

àmplia varietat de circumstàncies que no depenen del programa i de les quals no podem concretar ni 

controlar el temps  de resposta, es poden allargar en el temps fins que aconseguim resoldre’ls.  

Si bé hi ha situacions que considerem que són més complexes, tenim molt en compte que formen part de la 

pròpia naturalesa de servei, per la qual cosa mantenim en revisió constant les estratègies i/o eines que ens 

han de facilitar donar resposta en els terminis establerts. 

 



            PAE Gràcia i Horta-Guinardó 

16 
 

6.3.2. Quadre d’indicadors de plecs general i per territori 
 

Indicador Standard 
anual 

Standard 
mensual 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

N
º 

p
e

rs
o

n
e

s 
at

e
se

s 

Nº de persones ateses a 
Front Office 

3000 250 55 217 206 134 168 156 111 29 99 116 124 109 1524 

Nº d'homes atesos a FO       0 65 45 48 50 32 12 28 34 34 27 375 

Nº de dones ateses a FO       0 141 89 121 106 79 17 71 82 90 82 878 

Nº persones ateses a 
Assessorament 

  0 22 97 74 65 85 140 85 78 64 63 79 50 902 

Nº d'homes atesos a 
Assessorament 

      8 27 23 35 37 19 24 15 25 22 9 244 

Nº de dones ateses a 
Assessorament 

      17 47 42 47 103 66 54 49 36 57 41 559 

Nº de persones ateses a 
Intervenció 

300 25 2 30 45 21 31 20 6 6 11 9 12 10 203 

Nº d'homes atesos a 
Intervenció 

      6 8 10 13 6 1 4 5 2 1 2 58 

Nº de dones ateses a 
Intervenció 

      6 37 11 18 14 5 2 6 7 11 8 125 

Nº derivacions directes a 
intervenció per mobilitat 
reduïda 

  0 2 18 15 15 12 3 1 3 9 7 2 1 88 

Nº derivacions directes per 
necessitat acompanyament 
TS (SAD, etc) 

  0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 7 2 0 12 

Nº habitatges amb material 
instal.lat 

240 20 0 13 15 11 21 6 0 2 4 9 7 5 93 

Nº renúncies del servei     0 0 4 5 8 0 2 0 1 3 2 7 32 

G
e

st
ió

 d
e

 t
al

l, 
av

is
o

s 
d

e
 t

al
l i

 a
n

o
m

al
ie

s 

Nº avisos de tall detectats   0 13 74 120 128 96 105 62 51 46 81 68 41 885 

Llum   0 12 35 47 60 50 56 26 19 25 35 34 17 416 

Gas   0 0 14 30 22 19 22 17 20 13 21 17 17 212 

Aigua   0 0 25 43 46 35 27 18 12 8 25 17 7 263 

Nº de talls detectats   0 0 3 1 11 8 18 3 6 0 6 3 4 63 

Llum   0 0 3 1 8 8 13 3 4 0 4 2 3 49 
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Indicador Standard 

anual 
Standard 
mensual 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

Gas   0 0 0 0 3 1 3 0 2 0 1 1 0 11 

Aigua   0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 5 

Nº casos d'irregularitat en 
la connexió 

  0 1 6 12 12 6 10 7 0 10 8 2 12 86 

Llum   0 1 6 9 9 5 8 7 0 4 4 2 7 62 

Gas   0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 2 0 3 12 

Aigua   0 0 1 2 0 1 2 0 0 3 2 0 2 13 

Nº casos de desconnexió       0 0 1 1 3 0 1 2 0 1 0 9 

Llum       0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 6 

Gas       0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 

Aigua       0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

IR
ER

 Nº de SIRER tramitats   0 2 23 25 35 33 60 61 73 15 35 42 18 422 

Nº IRER rebuts 
efectivament 

  0 0 8 15 19 13 38 28 0 25 119 104 23 392 

TR
À

M
IT

S 
SU

B
M

IN
IS

TR
A

M
EN

TS
 Nº de bons socials 

gestionats 
1000 83,33 1 11 10 8 19 42 34 17 39 30 5 11 227 

Nº de canvis de titularitat 
efectuats 

500 41,67 3 35 6 10 16 55 31 17 14 20 23 5 235 

Llum   0,00 1 22 2 5 5 19 13 7 8 11 9 1 103 

Gas   0,00 2 11 2 2 1 11 2 2 3 3 5 0 44 

Aigua   0,00 0 2 2 3 10 25 16 8 3 6 7 4 86 

Nº de canvi de potència 500 41,67 1 11 17 11 24 29 20 19 21 25 29 15 222 

Estalvi potència (KW)       7,3 29,15 17,3 31,7 40,4 23,4 27,6 31,85 32,1 37,4 21,25 299,45 

Nº butlletins oficials       2 4 0 0 0 2 0 3 2 1 2 16 

EC
O

LO
G

IA
 

U
R

B
A

N
A

 Nº d'informes a Ecologia 
Urbana ajudes rehabilitació 
llar 

100 8,33   0 0 0 0 0 0 0 100 9 9 2 120 
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Indicador Standard 

anual 
Standard 
mensual 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

H
A

B
IT

A
TG

E 

Nº casos amb altres 
tinences 

      0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

SA
TI

SF
A

C
C

IÓ
 

/Q
U

A
LI

TA
T

 

Nº enquestes realitzades   0,00   0 0 0 0 0 0 20 48 96 102 78 344 

Nº enquestes amb 
valoració >8 

80% 0,07   0 0 0 0 0 0 20 38 60 102 78 298 

D
e

ri
va

ci
o

n
s 

C
SS

 

Derivacions de CSS   0 16 72 100 75 74 112 78 19 58 85 82 65 836 

Vila de Gràcia   0 6 27 34 19 19 22 12 6 14 17 14 15 205 

Camp d'en Grassot   0 4 13 15 6 7 7 7 1 0 5 11 5 81 

Coll-Vallcarca   0 2 5 10 9 19 5 8 0 9 5 4 7 83 

Guinardó   0   2 4 13 4 14 10 5 4 4 7 4 71 

Baix Guinardó       9 6 2 8 15 4 2 5 16 7 3 77 

Carmel     3 10 16 14 8 32 21 2 14 12 19 18 169 

Horta       2 6 8 3 10 11 1 4 15 12 5 77 

Vall d'Hebron   0 1 4 9 4 6 7 5 2 8 11 8 8 73 

Nº casos derivats de CSS 
arriben a intervenció 

  0   0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 6 

Nº casos derivats de CSS 
directe a intervenció per 
mobilitat reduïda 

  0   0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 15 
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Indicador Standard 

anual 
Standard 
mensual 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

Nº casos derivats de CSS 
directe a intervenció per 
necessitat acompanyament 

  0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D
e

ri
va

ci
o

n
s 

C
A

P
 

Derivacions de CAPs   0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 4 13 

- Gràcia   0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 

CAP Vallcarca                         2 3 5 

CAP Larrard                         0 0 0 

CAP Pare Claret                         0 0 0 

CAP Vila de Gràcia - Cibeles                         0 0 0 

- Horta-Guinardó                         3 1 4 

CAP Sant Rafael                         0 0 0 

CAP Carmel                         0 0 0 

CAP Horta                         2 0 2 

CAP Sanllehy                         0 0 0 

CAP Travessera de Gràcia                         0 0 0 

CAP Guinardó   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

D
e

ri
va

ci
o

n
s 

En
ti

ta
ts

 s
o

ci
a

ls
 

Derivacions des d'entitats 
socials 

  0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Gràcia   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Horta-Guinardó   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ei
x 

co
m

u
n

it
ar

i 

Nº de Tallers gestionats 52 4,33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 5 

Entitats sanitàries   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entitats socials / assitencials   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 

Entitats comunitàries   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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Indicador Standard 

anual 
Standard 
mensual 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

Entitats educatives   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres entitats   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

In
se

rc
ió

 Nº persones formades 
(durant els 2 anys) 

60   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C
ie

s 
Su

b
m

in
is

tr
ad

o
re

s 

Nº casos que reben 
trucades/sms/cartes per 

reclamar deute 

      0 25 25 17 21 8 6 4 11 13 5 135 

Quines companyies són?       0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

Nº casos de sancions per 
incompliment Llei 24/2015 

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6.4. Els PAE a la ciutat de Barcelona  

La Fundació Salut i Comunitat gestiona el PAE dels districtes de Gràcia i Horta-Guinardó. Seguint l’organització 

del programa de ciutat, comptem amb dues oficines d’atenció a la ciutadania (Front Office – FO) que es 

troben ubicades a l’Oficina d’Habitatge al carrer Francisco Giner (en el cas del Districte de Gràcia) i a l’Espai 

Llobregós del carrer Llobregós (en el cas d’Horta-Guinardó). Val a dir que en el nostre cas no ha sigut viable 

ubicar les dues FO en Oficines d’Habitatge i això ha donat una certa particularitat al servei en el cas de l’Espai 

Llobregós. 

En relació a aquest últim espai, cal destacar que el compartim amb altres entitats i serveis – hi tenen seu 

Carmel Amunt (el pla comunitari del Carmel), la fundació ADSIS i l’associació Cuarenta p’arriba, Cuarenta 

p’abajo. La fundació ADSIS hi desenvolupa el reforç d’activitats escolars per a adolescents amb dificultats i 

l’associació Cuarenta p’arriba, Cuarenta p’abajo hi manté les activitats per a les seves sòcies (per exemple, 

cursos de sevillanes, de manualitats o d’anglès, entre altres).  

Tot i que la majoria de ciutadans/es es dirigeix a l’oficina que els correspon pel districte, es donen excepcions 

per proximitat, per exemple als habitants de parts del Baix Guinardó i Can Baró els pot resultar més fàcil 

dirigir-se a Gràcia, o als de les parts altes del Coll, baixar el carrer Llobregós. 

 

Via d’arribada dels/les ciutadans/es al servei: 

En relació a les vies d’arribada dels/es participants al PAE, els Centres de Serveis Socials són els nostres 

principals derivadors, representant un 51,86% del total de 1.612 persones ateses. Després segueixen 

publicitat, Oficines d’Habitatge, Entitats socials, altres, coneguts i Centres d’Atenció Primària.  

La publicitat ens va portar a moltes persones al principi (en combinació amb l’expectativa que s’havia generat 

amb el programa pilot de l’any 2016), però la segona campanya a l’estiu no va tenir el mateix efecte. 

 

                               VIA D’ARRIBADA AL SERVEI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
*Tot i que a l’aplicatiu no hi ha opció d’especificar quins “altres”, hem pogut recollir que es tracta de serveis d’informació (010 o 012), 

altres departaments o serveis de l’Ajuntament, el Síndic de greuges, el Departament de Benestar Social, altres tipus d’entitats, altres 

PAE i fins i tot, en un cas, Endesa i en un altre, Gas Natural Fenosa.. 
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Nombre de persones ateses per barris: 

Territorialment, la majoria dels/les ciutadans/es que s’han dirigit al nostre servei resideix als barris de Vila 

de Gràcia (26%), i del Carmel (19%), on estan ubicades les dues oficines, seguit dels barris amb més població– 

Camp d’En Grassot i Gràcia Nova (10,41%), Baix Guinardó (7,66%) i Guinardó (7,83%), a més de la Teixonera 

i Horta. 

 

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LES PERSONES ATESES AL PAE 
 
 

 
Barri 

Persones 
ateses 

31 Vila de Gràcia 422 

37 El Carmel 307 

32 Camp d’en 
Grassot 

168 

35 Guinardó 126 

33 Baix Guinardó 123 

43 Horta 85 

38 La Teixonera 69 

29 El Coll 68 

28 Vallcarca – els 
Penitents 

61 

30 La Salut 47 

34 Can Baró 44 

36 La Font d’en 
Fargues 

25 

39 Sant Genís dels 
Agudells 

24 

41 la Vall d'Hebron  22 

40 Montbau 17 

42 La Clota 4 

TOTAL 1612 

 
 més de 200 
 100-200 
 50-100 
 menys de 50 

 

GRÀCIA 766 

HORTA-GUINARDÓ 846 

TOTAL 1612 

 

 

Derivacions dels Serveis Socials al servei: 

En coherència amb la tendència general en relació als barris amb més demanda, la majoria dels/les 

participants han estat derivats dels Serveis Socials de la Vila de Gràcia i del Carmel. Per altra banda, el Centre 

de Serveis Socials que han fet menys derivacions és el del Guinardó. 
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DISTRIBUCIÓ DE LES DERIVACIONS DELS SERVEIS SOCIALS AL SERVEI 
 

 
 
GRÀCIA: 369; HORTA-GUINARDÓ: 467. TOTAL: 836 

 

6.5. Anàlisi de la població atesa a FO: 

El perfil mitjà de les persones que s’adrecen al PAE als territoris de Gràcia / Horta-Guinardó és de dona, 

entre 40 i 50 anys, i amb nacionalitat espanyola. Observem una diferència molt pronunciada en relació al 

gènere ja que les dones són un 70% del total de persones que arriben al FO i els homes, un 30%.  

En relació al gènere, els resultat ens porta a fer una lectura en relació a la feminització de la pobresa i al rol 

que segueix jugant la dona en el nucli familiar i la distribució de càrregues (pel que ja sabem no sempre de 

manera equitativa), sent qui s’ha d’encarregar de les gestions de la llar. Tot i l’evidència, fins a aquest moment 

no hem pogut aprofundir en aquesta dada per analitzar la correlació amb altres variables que aportin més 

informació per extreure altres conclusions. Si més no, podem assenyalar que serà quelcom en relació al que 

haurem de centrar l’anàlisi els propers anys. 
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Per edat, dominen les franges entre 40-50 i 50-60 anys, quan les persones estan encara en l’edat laboral. De 

la mateixa manera que amb el gènere, interpretem aquesta dada en relació a la pobresa, en aquest cas 

vinculada a la situació del mercat de treball i a la precarietat laboral ja que actualment tenir feina no assegura 

estar fora dels llindars de la pobresa o de la situació de vulnerabilitat socioeconòmica (treballadors/es 

pobres).  

 EDAT 
 

 

 
 

 

Per origen, un 64,73% de persones en situació de vulnerabilitat ateses van néixer a l’Estat espanyol, dels 

quals 43,15% a Catalunya i un 21,58% a la resta de l’Estat. L’altre 35,27%  són d’origen estranger. En el mapa 

següent mostrem la distribució per països: 
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Dades per origen: 
 

Mapa per origen 

> 50 Equador 

10-49 Perú, Marroc, 
Colòmbia i  
Rep. Dominicana, 
Bolívia, Hondures, 
Argentina, Veneçuela, 
Itàlia, Pakistan 

2-9 Xile, Brasil, Romania, 
el Salvador, Armènia, 
Paraguai, Rússia, 
Senegal, Algèria, 
França, Moldàvia, 
Cuba, Alemanya, 
Egipte, Geòrgia, 
Guinea Equatorial, 
Guatemala, 
Nicaragua, Filipines, 
Ucraïna, Regne Unit, 
Uruguai 

1 Andorra, Bangla Desh, 
Bèlgica, Xina, Guinea 
Bissau, Jordània, 
Líban, Mèxic, Països 
Baixos, Portugal, 
Eslovènia i Tunísia 

TOTAL 349 
 

 
Total persones ateses en situació de vulnerabilitat nascuts/des fora de l’Estat 
espanyol: 349 (35,27% dels 990)1. 
 
 
 > 50 
 10-49 
 2-9 
 1 
 

 

Els documents d’identitat que presenten són majoritàriament DNI, seguit per NIE i finalment altres tipus de 

documents (passaports o targetes d’identitat del país d’origen). La gran majoria de persones ateses tenen 

nacionalitat espanyola. 

 NACIONALITAT 
 

 

 
 
 
 

                                                           
1 La pregunta sobre el país d’origen surt al qüestionari d’Assessorament, per tant no inclou totes aquelles persones 
ateses a Front Office i no derivades a l’assessorament (419, de les quals 81 amb NIE).  

81%

18%

1%

DNI

NIE

altres
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La majoria dels/les ciutadans/es en situació de vulnerabilitat atesos/es al territori té formació secundària, del 

grau mig o formació professional (41,74%; 413), aproximadament una quarta part la primària completa 

(25,98%; 257) o estudis superiors (20,66%; 205). No han acabat l’educació primària un 9,46% (94), no sap 

llegir ni escriure un 0,83% (8) i no respon un 1,33% (13). 

 

6.6. Detecció de la vulnerabilitat energètica.  

La dificultat de pagar les factures de subministrament afecta a gairebé totes les persones ateses (1612). Un 

62,2% (1002) es retarda amb el pagament i un 23,39% (377) arriba a rebre avisos de tall. En persones grans 

hem observat la importància que atribueixen a pagar les factures, encara que per això hagin de deixar de 

menjar o privar-se d’altres coses. Com veiem a les respostes recollides a l'enquesta de vulnerabilitat, més de 

la meitat dels/ de les participants (58,6%, 944) té alguna de les malalties que des del qüestionari amb el qual 

treballem es relacionen amb la pobresa energètica (cardiovasculars, respiratòries, artrosi, artritis, 

reumatisme, depressió i ansietat) i un 52,48% (846) pateix fred a l’hivern per no poder mantenir la casa a la 

temperatura desitjada. 

En relació al total dels/les ciutadans/es atesos/es al territori (1612), a un 30.94% de les llars hi viu una 

persona sola (499 llars), en un 27.56% hi viuen en unitats familiars o de convivència de 2 persones (444 llars), 

en un 18.28% hi viuen 3 persones (295 llars) i en un 12.48% hi viuen  4 persones (201 llars). Les unitats de 

convivència de 5 o més persones signifiquen un 10.73% (173 llars).  

En un 40,83% d’aquestes llars, una persona es trobava en situació d’atur (658 de 1612), en un 17.13% eren 

dos membres en situació d’atur (276 de 1612) i en un 6.57% eren tres o més membres a l’atur (106 de 1612). 

En un 35,46% de les llars cap dels membres es trobava en situació d’atur (572 de 1612). 

Per altra banda, les famílies amb menors de 3 anys i majors de 65 també es consideren en situació de 

vulnerabilitat i mereixedores d’especial atenció. En un 11,52% de les llars (186 de 1612) hi ha un o més menor 

de 3 anys i quant als membres sèniors, en un 29%73% de llars n’hi ha un o més membres de més de 65 anys. 

A un 26,54%  de les llars (428 de 1612) hi ha una persona que necessita dedicació especial, i en un 3,44% (55 

de 1612) dos o més.  

En relació al/es ciutadans/es en situació de vulnerabilitat atesos/es a Backoffice o a la llar (990) en un 38.26% 

es troben en situació d’atur (379 de 990) o en un 20.66% inactius/ves per altres motius (205 de 990). En un 

18.17% es  troben treballant (180 de 990) - a temps complet o parcial - un 12,45% (123 de 990) són 

pensionistes i un 8,55% (85 de 990) té incapacitació permanent. Un percentatge poc significatiu  són 

estudiants (0,58%, 6 de 990) o realitzen tasques domèstiques (0,25%, 2 de 990). En un 1.08% dels casos no 

responen a aquesta pregunta (11 de 990). 

Quant a la tinença de l’habitatge en què resideixen, un 62,16% de persones assessorades (615 de 990) viuen 

de lloguer normal a preu de mercat, un 4,07% (40 de 990) de renda antiga, i un 6,31% (62 de 990) de lloguer 

social. L’habitatge d’un 9,46% (94) és de propietat pagant hipoteca i d’un 14,11% (140) de propietat 

totalment pagat. Les altres situacions (cedit per familiars o amics, serveis socials o ONGs, ús de fruit, 

ocupacions...) representen percentatges molt baixos. 

Les dades d’aquest primer any de posada en marxa dels PAE ens fa construir la hipòtesi de que aquest servei 

tot i anar dirigit a la ciutadania de manera universal, atén principalment a ciutadans i ciutadanes que es 

troben en una situació més vulnerable, arribant fins i tot a detectar casos en risc i/o emergència social no 

atesos en altres serveis de la xarxa d’agents del territori. 
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6.7. Reduir la vulnerabilitat i la pobresa energètica: Assessorament 

energètic  

Tal i com mencionem en l’apartat anterior, des del PAE ens estem trobant majoritàriament amb persones i 

famílies en situació de vulnerabilitat. A nivell d’organització del servei això s’ha traduït en les derivacions al 

nostre servei d’Assessorament a les nostres oficines i/o intervenció directament a les llars amb tal d’ampliar 

i intensificar el grau d’acompanyament a la persona per resoldre la seva situació i donar resposta a les seves 

demandes, en la mesura del possible.  

A continuació recollim una sèrie de dades en relació a allò que considerem més destacat per parlar de quina 

és l’aportació del PAE per reduir la vulnerabilitat i la pobresa energètica. 

 

6.7.1. Assessorament (evolució mensual nombres de persones ateses per territori) 

Segons els resultats mensuals de persones ateses a la Back Office per algun/a dels/les nostres assessors/es 

observem una certa constant en el nombre de ciutadans i ciutadanes ateses al llarg dels mesos (mitjana de 

75 persones ateses per mes) en dos moments en els quals hi ha una pujada significativa respecte a aquest  

nombre: una al febrer (97 persones) coincidint amb la campanya publicitària de posada en marxa del servei; 

i una altra al juny (140 persones) després de reagendar cites en llista d’espera.  

 

6.7.2. Eficàcia i eficiència del servei 

Nombre de visites d'assessorament /mes: 

La mitjana de persones ateses per mes ha sigut de 75, sent els mesos de gener i desembre els que fem menys 

assessoraments també coincidint amb que han sigut els mesos amb menys dies efectius (gener per haver 

començat el servei el dia 20 i desembre, per tenir més dies festius), però en proporció, si haguessin estat 

sencers, els totals del gener s'assemblarien als del febrer i els del desembre seguirien la tendència dels de 

novembre. 

DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITES 
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Mitjana de visites per expedient d’assessorament: 

La mitjana de visites per expedient és entre 3 i 4 donat que majoritàriament les persones participants han 

de venir més d’una vegada a portar documentació pendent. Val a dir que des del primer contacte en la FO, 

informem i insistim en la importància de portar tota la documentació requerida per dur a terme totes les 

gestions derivades de la nostra intervenció. Amb aquest fi donem aquesta informació per escrit per facilitar 

els tràmits. Tot i així, és en la minoria dels casos que segueixen aquestes instruccions i és per aquest motiu 

principalment pel qual augmenta aquesta mitjana de visites. 

Portar documentació pendent en molts casos implica també consultes addicionals. Aquestes visites es 

produeixen sense agendació prèvia, per tant poden trobar a l’assessor/a ocupat/da amb una altra persona o 

fent feina de despatx. També es produeixen visites addicionals quan hi ha un canvi en la situació de les 

persones participants o quan reben alguna comunicació inesperada per part de la companyia. 

En termes generals, podem dir que el nombre de vistes previstes per expedient a l’inici del projecte és inferior 

a les que realment s’han donat, fet que integrarem en el futur per ajustar l’organització del servei. Val a dir 

que aspectes com aquest també els hem abordat des de la globalitat del servei en espais compartits amb la 

coordinació i els territoris en els quals hem treballat indicadors qualitatius del programa. 

 

6.7.3. Anàlisis dels reptes (de més a menys importants) 

Reptes per ordre d’importància:  
1. IRER i Reconnexions/altes 
2. BRIE / cèdula / canvis de titularitat 
3. Bo Social 
4. Baixada de potència 
5. Mercat regulat 
6. Discriminació horària 
7. Fons de Solidaritat 
8. Tràmits d’aigua (tarifa social, ampliació de 

trams..) 
9. Tràmits de gas 
10. Eliminació de serveis extres 
11. Tràmits MUSA 

 

La màxima importància ve donada per l’objectiu 
bàsic del servei: cap llar sense subministrament. Per 
tant, totes les accions (“reptes”) en aquest sentit 
ocupen els primers llocs. La tramitació de l’IRER és 
essencial, ja que certifica la condició de pobresa 
energètica de les llars i les unitats de convivència o 
familiars que hi resideixen, així que les companyies 
d’energia ho puguin tenir en compte i facilitar el 
subministrament ràpidament, especialment en 
casos de reconnexions i d’altes.  
 
En molts casos, i sobretot altes i reconnexions, les 
companyies requereixen butlletins de 
reconeixement de la instal·lació (elèctrica o de gas), 
o cèdules d’habitabilitat com a condició necessària i 
prèvia a altres tràmits. 
 
Segueixen tots els tràmits orientats a la baixada 
d’imports de la factura mitjançant bonificacions i 
canvis de tarifa, i per ordre llum – aigua – gas. 
Finalment, l’eliminació de serveis extres i la 
tramitació de les bonificacions de MUSA ocupen els 
últims llocs de la llista d'importància. 
 

 

Un aspecte important i essencial de l’assessorament que, tanmateix, no surt com a “repte” en l’aplicatiu, és 

el treball dels hàbits de consum. A més de gestionar tarifes, potències i bonificacions, apoderem als/es 

ciutadans/es per optimitzar i racionalitzar el seus ús energètic i baixar les factures per acció pròpia, 
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diàriament, cada vegada que obren la dutxa, encenen la calefacció, o posen a bullir aigua a la cuina. De fet, 

aquesta hauria de ser l’essència de l’assessor energètic, i nosaltres l’entenem com a tal. 

 

Com treballem la protecció de la 24/15: 

Per la seva funció protectora, l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial (IRER) ha esdevingut la nostra principal 

eina en la lluita contra la pobresa energètica. Durant aquest primer any hem tramitat 422 informes, i encara 

queden molts que estem a l’espera de rebre la documentació per part de la persona atesa o la resolució de 

circumstàncies que impedeixen la seva consecució (solució de la situació del padró, per exemple). 

El temps entre l’obtenció de la documentació per poder tramitar un IRER i el temps d’espera per rebre-la de 

retorn és excessiu i sovint passen més mesos del que hauria de ser necessari entre la primera visita a la 

BackOffice i la recollida de l’informe. 

L’agilització del “repte” de l’IRER i dels seus circuits hauria de ser una de les prioritats de l’any entrant. 

 

Casos: avis de tall / ocupacions / irregularitat / persones amb deutes que sol·liciten IRER 

L'Informe de Risc d'Exclusió Residencial (IRER) acredita la situació de vulnerabilitat econòmica i, per tant, 

també energètica, de la persona o de la unitat de convivència i serveix per protegir a la persona (o unitat de 

convivència) dels talls de subministraments en l’habitatge de residència , segons la llei 24/2015, del 29 de 

juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.  

Com a tal, l'IRER és l'eina bàsica per ajudar als/les ciutadans/es amb avisos de tall o amb talls realitzats. 

Davant d'un avís de tall, l'IRER s'envia a les companyies demostrant la situació de vulnerabilitat en què es 

troba la persona en aquell moment i sol·licitant que el tall no es realitzi. 

En situacions de talls realitzats, l'IRER s'envia a la companyia per poder reconnectar el subministrament, 

demostrant així que no pot pagar el deute que va causar el tall, i que seria condició per a la reconnexió 

altrament. 

De la mateixa manera, l'Informe serveix per revertir els talls que la companyia realitza als clients amb 

connexions irregulars quan els detecta, amb condició que reconeguin el deute i regularitzin la seva situació. 

Com la tramitació de l'IRER pot ser més lenta o més ràpida, depenent dels documents que la persona 

interessada hagi d'aportar i de la seva agilitat en la consecució d'aquests, la reconnexió serà també més o 

menys ràpida. De totes maneres, aquests casos es tracten amb màxima urgència i prioritat. 

En relació als casos d’ocupació no podem fer gaire cosa, ja que l’ocupació no és legal. Només en alguns casos 

Aigües de Barcelona pot donar aigua provisionalment.  
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DISTRIBUCIÓ DELS IRERs TRAMITATS 
 

 
 

 

Podem observar com la gestió dels IRERs tramitats per mes creix fins l’estiu. La baixada de consultes al juliol 

resulta en una baixada dels IRERs dos mesos més tard, en setembre, precisament el temps que es necessita 

per recollir la documentació i tramitar l’IRER. 

 

Gestió en optimització de la facturació del subministrament elèctric: 

La majoria de les gestions que realitzem són les relatives a la factura d’electricitat, amb la finalitat de reduir 

els imports. Això implica un volum de tràmits que podem agrupar en tres grups: un per reduir els imports de 

la factura, un altre per tramitar bonificacions aplicables per a persones en situació de vulnerabilitat i/o 

pobresa i un tercer que inclou tots els tràmits que són condició necessària per realitzar els altres i que s’han 

de realitzar prèviament. 

En el primer grup incidim directament als conceptes de la factura: la baixada de potència, el canvi de tarifa 

i/o comercialitzadora, la discriminació horària i l’eliminació de serveis extra i de manteniments. En el segon, 

l’aplicació del Bo Social, i en el tercer, tota la resta: el canvi de titularitat, la tramitació del Butlletí de 

Reconeixement de la Instal·lació Elèctrica (BRIE), altes i reconnexions. 

Els tràmits del primer grup són senzills i ràpids. Els del segon i tercer poden tenir complicacions. Sovint són 

aquestes situacions les que provoquen un alentiment de la gestió del expedient: per a la tramitació del Bo 

Social es demanen alguns documents addicionals  i els BRIE poden implicar una adequació de la instal·lació 

que suposa una despesa. Per tant, hi intervenen instal·ladors/es i, si s’escau, Serveis Socials si consideren que 

és oportú ajudar a la persona amb aquesta despesa.  En aquests últims casos, part de la gestió no depèn de 

nosaltres i pot suposar endarreriments. 
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Gestió en optimització de la facturació del subministrament de gas: 

Com no hi ha bonificacions socials de gas relacionades als ingressos de les llars, els tràmits no són tants. Igual 

que en l’àmbit d’electricitat, podem aplicar una tarifa regulada i, si s’escau, canviar la comercialitzadora per 

aplicar-la, i realitzar també els canvis de titularitat. 

En les factures de gas hi acostuma a haver quotes de manteniment i revisions i altres serveis extra, que en 

molts casos no són estrictament necessaris. Valorem cas per cas per orientar a la persona a que prengui la 

decisió adequada a la seva situació segons els nostres criteris professionals. Tot i així, si considerem que la 

persona pot necessitar la seguretat d’un d’aquests serveis per la seva major tranquil·litat (per exemple, que 

una persona gran pugui comptar amb un servei d’atenció telefònica, o una revisió periòdica), no l’eliminem. 

Els butlletins de gas no són freqüents, però el procediment és similar al dels butlletins elèctrics. Si la seva 

obtenció implica despeses i la persona és usuària dels Serveis Socials, aquests prenen en consideració la 

situació i decideixen sobre les possibles ajudes. 

 

Gestió en optimització de la facturació del subministrament d’aigua: 

En l’àmbit de l’aigua, les gestions més freqüents són la tramitació de la tarifa social i l’ampliació de trams. 

Igual que el Bo Social elèctric, la tarifa social de l’aigua és aplicable a persones i llars amb ingressos baixos. 

Com el preu d’aigua varia segons trams – quantitats de m3 gastades – incrementant amb cada tram, en casos 

de les unitats de convivència a partir de quatre membres (o tres, si hi ha persones amb discapacitats) es pot 

ampliar la quantitat de metres cúbics pel mateix preu.  

Una altra bonificació és el Fons de Solidaritat, que treballem paral·lelament a l’IRER ja que els criteris són els 

mateixos.  

 

6.8. Intervenció a la llar 

Com hem assenyalat en punts anteriors, la intervenció a llars ve derivada per una situació de vulnerabilitat 

del/de les participants, bé per els indicadors de les enquestes o bé per situació de mobilitat reduïda. A 

continuació desglossem dades relacionades amb aquesta part de la nostra intervenció. 

 

6.8.1. Persones ateses a la intervenció 

Tal i com estableix el protocol, realitzem assessoraments a domicili quan els/les ciutadans/es atesos/es 

són persones amb mobilitat reduïda o quan els indicadors de la llar de les enquestes d’altres nivells 

indiquen que hi pot haver necessitat d’aquest tipus d’intervenció. Algunes visites s’han realitat amb 

acompanyament de treballadors/es familiars i/o socials. 

També segons estableix el protocol, en cas de desperfectes a la llar, com ara finestres o portes que no 

tanquen, finestres amb un sol vidre, etc., es pot instal·lar material que ajudi a estalviar energia i optimitzar 

el seu ús (en els casos derivats de Serveis Socials). 
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6.8.2. Persones derivades directament a la intervenció a la llar per mobilitat reduïda 

De les 203 persones visitades a la llar al llarg de l’any, 88 han estat derivades directament per mobilitat 

reduïda. Aquestes derivacions s’han produït des dels Serveis Socials, o des de Front Office, si l’usuari/a s’ha 

identificat com a tal, o alguna persona ha vingut a la front office al seu lloc (habitualment, familiars).  

 

6.8.3. Material instal·lat (indicador 80% d’eficàcia i eficiència) 

El material amb el qual es pot suavitzar els efectes d’imperfectes a la llar i millorar una mica les condicions 

de l’habitatge inclou virets per a diferents tipus de portes i finestres, thermocovers, reflectors de radiador, 

reguladors de cabal d’aigua a l’aixeta, termohigròmetres, etc. 

El material s’instal·la gratuïtament als/es usuaris/es dels Serveis Socials, i als altres se’ls recomana la seva 

adquisició (tot el material és de baix cost) en alguna ferreteria. 

Als/es ciutadans/es amb l’habitatge en condicions molt dolentes se’ls recomana sol·licitar una subvenció 

d’arranjaments i petites reformes a l‘Oficina de l’Habitatge. Aquestes subvencions són anuals i depenen del 

pressupost. 

S’ha instal·lat material a 93 llars, un 45,81% de les 203 visitades.  

 

6.8.4. Nombre de visites d’intervenció/mes 

Els mesos amb més intervencions a la llar han sigut entre febrer i juny, especialment al març. Durant els 

mesos d’estiu han baixat les intervencions, també pel fet que els agents ajudaven com a assessors de reforç 

en backoffice, per tal de reduir les cues i mantenir el temps d’espera des de Front Office dins del marge de 

quatre setmanes. En aquest sentit, podem destacar que els dos agents d’intervenció tenen un perfil 

professional polivalent que ens ha permès aquesta versatilitat en la distribució de tasques en l’equip. Els 

últims mesos de l’any es reprèn amb una desena de primeres intervencions al mes. 

DISTRIBUCIÓ DE LES INTERVENCIONS A LA LLAR 
 

 
 
 

2

30

45

21

31

20

6 6

11
9

12
10

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

vi
si

te
s

mesos



            PAE Gràcia i Horta-Guinardó 

33 
 

6.8.5. Mitjana de visites per expedient d’intervenció a la llar 

La mitjana de visites per expedient és de 2 a 3. En termes generals les visites d’intervenció poden ser més 

llargues que els assessoraments a Back Office donat que en ocasions es realitza la instal·lació del material. 

Per aquest motiu, organitzem el temps necessari per dur a terme la intervenció de manera consensuada amb 

la persona atesa per ajustar-nos també a la seva disponibilitat.  

 

6.9. Indicadors d’intervenció comunitària 

Amb la posada en marxa del servei, l’activitat als espais d’acció comunitària ha arrencat una mica més tard 

que la resta de l’activitat. Hem mantingut reunions amb entitats i tècnics dels districtes per presentar el PAE, 

i ens hem integrat en taules comunitàries, on participem per aportar els valors des de la protecció de 

persones vulnerables així com en l’estalvi i ús racional d’energia.  

Hem informat i derivat als/les ciutadans/es participants a 19 tallers al territori i des del PAE n’hem agendat 

8. D’aquests, hem pogut realitzar 5, ja que 3 s’han hagut de cancel·lar degut a la baixa inscripció. Tot i que 

informem dels tallers - tant nosaltres des de les Front Office com les Entitats que ofereixen espai a través 

dels seus canals de difusió - ens trobem amb la dificultat d’assegurar l’assistència a les sessions. A l’hora 

d’informar-los, els/les usuaris/es mostren interès, però al final no acaben anant-hi.  

Amb tal de contrarestar aquesta dificultat, apostarem per dirigir-nos a col·lectius més concrets i focalitzar els 

tallers. En general, s’ha vist que tallers per a grups tancats funcionen millor i tenen menys probabilitat de 

cancel·lació, sobretot si formen part d’un cicle d’activitats habituals d’alguna entitat o servei. Un bon exemple 

han estat els Àpats en Companyia, un servei d’assistència a les persones grans en situació de fragilitat. 

 

7. Avaluació de qualitat 

Oferir un servei amb qualitat és la nostra vocació. Els circuits del servei garanteixen la qualitat en l’execució 

d’accions i processos relacionats amb els tràmits i les gestions dels expedients. Tot i la lentitud d’alguns 

tràmits – pel ritme en la resposta per part dels/es ciutadans/es, per les complicacions d’alguns casos...– els 

procediments que seguim ofereixen un sòlid guió que assegura, en la majoria de casos, un tancament 

d’expedients amb èxit. Tot i així, les metodologies de treball es revisen constantment i s’introdueixen 

elements de millora. 

Els torns de visites a la Back Office estan fets amb la cura que cap assessor/a tingui dues visites seguides, sinó 

que disposi d’una mitja hora entre elles, per poder guardar els documents, fer alguna gestió o atendre el 

correu o les trucades, i preparar la visita següent. També, cada assessor/a disposa d’una franja de temps 

destinada per poder avançar amb les gestions i tancar “reptes”, etc.. D’aquesta manera es garanteix a cada 

professional un espai necessari per poder avançar amb la feina d’oficina i al mateix temps, es cobreixen totes 

les hores d’atenció al públic en dues línies simultànies. 

Donem molta importància a la qualitat en el tracte a les persones, cuidant especialment la relació que 

s’estableix, emmarcada en el tipus de resposta i intervenció que podem oferir per no generar en l’altre falses 

expectatives. Els temps que destinem a cada atenció són espais on cuidem la confidencialitat i el treball des 

del cas per cas per atendre a la particularitat de cada ciutadà i ciutadana que atenem en el servei. 

Una curosa atenció en el tracte, un assessorament professional i una eficient resolució dels reptes que genera 

l’expedient formen l’excel·lència que ens caracteritza. 
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8. Conclusions 

La missió del Punt d’Assessorament Energètic és facilitar i acompanyar als/les ciutadans/es de manera 

universal, però especialment a aquells que es troben en situació de vulnerabilitat i/o pobresa energètica, 

per optimitzar i racionalitzar el seu ús de l'energia tot mantenint la comoditat, baixant els imports de les 

factures i protegint-los de talls de subministrament. En paral·lel, considerem molt important l’acció de 

sensibilització a la societat en relació a la pobresa energètica i les situacions de vulnerabilitat. 

Aquest primer any hem aterrat al territori, hem posat en marxa el servei, i hem anat creixent amb ell, tot 

adquirint noves aptituds i consolidant el funcionament. Com ja hem indicat anteriorment, l’equip està 

composat per professionals que van participar l’any 2016 al programa Pilot, per la qual cosa la creació 

d’aquest nou servei a la ciutat de Barcelona ha significat també la possibilitat de donar continuïtat al 

desenvolupament professional i tècnic en aquest àmbit, i una oportunitat de millora laboral. Del programa 

Pilot aportem coneixements, experiència, entusiasme i compromís per garantir un bon servei.   

En relació als nostres resultats, tot i no haver assolit els esperats en els indicadors quantitatius, fem una 

valoració positiva tant pel repte que ha suposat la posada en marxa d’aquest servei, com per la bona valoració 

que hem rebut per part de les persones ateses i dels agents dels territori. També valorem molt positivament 

la possibilitat que hem tingut per abordar els aspectes més qualitatius que tenen a veure amb la dimensió 

social de la nostra intervenció: oferim quelcom més que un acompanyament en la tramitació burocràtica 

donant resposta a d’altres demandes de les persones ateses, moltes vegades relacionades amb la seva 

situació de vulnerabilitat. Per altra banda, el programa esdevé un altaveu de la realitat social que suposa tot 

allò vinculat amb la pobresa, la problemàtica d’accés a l’habitatge i el preu abusiu dels subministraments, i 

la conseqüent exclusió residencial que genera. Volem destacar que considerem imprescindible que la ciutat 

de Barcelona compti amb un servei d’aquestes característiques que posi de manifest la situació de la 

ciutadania en relació a la pobresa energètica. 

Pel que fa a aquesta distància entre els resultats assolits i els estàndards d’indicadors establerts en els plecs 

de la licitació, tal i com ja hem manifestat des del programa de ciutat ja que ha sigut una realitat compartida 

en tots els territoris, la interpretem des del fet de no haver disposat de prou referència inicialment per 

anticipar el volum de gestió que suposaria la intervenció davant de l’ampli ventall de situacions amb les quals 

ens hem anat trobant en el nostre dia a dia. El nostre recorregut durant aquest primer any ens servirà doncs 

de referència per establir millores en els nostres protocols per a la gestió i optimització de recursos. Val a dir 

que tal i com hem recollit en la memòria i hi ha situacions que requereixen d’una elevada inversió de recursos 

professionals amb la incidència que això suposa en la capacitat de resposta de l’equip a un elevat volum de 

demanda. 

En quant a les enquestes d’avaluació de la satisfacció de les persones ateses en el servei, mostren una 

valoració altament positiva pel que fa a l’acompanyament que fem als/les ciutadans/es a nivell de tots els 

PAE de la ciutat: la nota mitjana és de un 9,25 sobre 10. Alhora volem destacar que hem rebut informalment 

valoracions molt positives per part d’entitats i Serveis Socials. També se’ns ha fet saber que la nostra 

implicació en espais comunitaris es considera positiva i necessària. 

Tal i com hem manifestat, considerem de molta importància comptar amb un servei públic com els PAE però 

identifiquem un risc que pot interferir i té a veure amb els canvis a la legislació que afecten negativament en 

la protecció de les persones envers a la situació de pobresa energètica i redueixen el ventall d’eines que 

tenim per ajudar les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat (per exemple, els canvis en la 

gestió del Bo Social). Esperem tanmateix que totes les forces polítiques prenguin plena consciència de la 

necessitat de lluitar contra qualsevol manifestació de la pobresa i de les conseqüències que suposa en la 

ciutadania, i manifestin el seu compromís amb projectes com el nostre. 
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9. Punts de millora i oportunitats de futur 

L’experiència del primer any i el bagatge fins el moment ens ajudaran a anticipar situacions complexes i a 

donar respostes adequades a la diversitat de situacions. Per la qual cosa, un dels nostres reptes serà la 

sistematizació en al recollida i gestió d’informació per agilitzar la resolució de les demandes dels/de les 

ciutadans/es, de manera que alhora puguem reduir el temps d’espera. Hi afegim altres aspectes de millora 

relatius a l’organització interna, l’optimització dels recursos i la gestió del servei.  

L’any 2018 intensificarem la nostra acció comunitària i la participació del PAE en diferents taules i comissions 

amb tal de consolidar la seva projecció i visibilitat a la xarxa d’agents comunitaris. Considerem que això també 

podrà generar un augment en les derivacions al servei. Oferirem més activitats per a la ciutadania en forma 

de tallers i xerrades sobre eficiència energètica i explorarem estratègies que ens ajudin a ajustar al nostre 

públic objectiu; participarem en més jornades i activitats conjuntes amb altres entitats sobre energia i salut 

per estar presents en els àmbits d’interès del programa; i seguirem teixint xarxes per obrir noves oportunitats 

que facin visibles realitats vinculades amb la pobresa energètica. Amb la nostra intervenció des del PAE 

seguirem promovent la implicació i la conscienciació pública, política i social envers a aquesta temàtica. 
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6. El resultat del Punt AE en xifres 

  
PAE Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i Sants-Montjuïc 
 

o Activitat: 
 

- Número d’expedients de nous ciutadans atesos /mes al Front Office (FO) 
 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

75 220 200 128 208 158 109 43 87 96 114 95 1533 

 
 

- Número d’expedients de nous ciutadans atesos /mes al Back Office (BO) 
 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

26 92 111 91 179 167 108 81 81 91 105 66 1198 

 
 

- Número d’expedients actius de ciutadans atesos /mes al Back Office. 
 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Mitjana 

26 103 134 106 203 223 188 211 220 272 330 333 196 

 
 

- Número d’expedients tancats de ciutadans atesos /mes. 
 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

15 80 119 82 147 143 58 72 39 47 63 29 894 

 
 

- Temps d’espera a les Oficines d’Habitatge i de Back Office  
 

Front Office – Oficina de l’Habitatge de Les Corts 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Mitjana 

0’ 0’ 0’ 0’ 0’ 0’ 0’ Tancat 0’ 0’ 0’ 0’ 0’ 

 
 

Front Office – Oficina de l’Habitatge Sants- Montjuïc 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Mitjana 

5’a10’ 5’a10’ 5’a10’ 5’a10’ 5’a10’ 5’a10’ 5’a10’ 5’a10’ 5’a10’ 5’a10’ 5’a10’ 5’a10’ 5’a10’ 

 
 

Cita prèvia a assessorament al Back Office 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Mitjana 

 3dies 1Set 1Set 2Set 3 Set 2Set 1Set 1Set 1Set 1Set 1Set 2Set 1Set 
*Set: Setmanes 
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o Complexitat 
 

 

Casos complexes: SIRER + Canvi de titular 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

0 10 16 14 15 26 15 23 32 15 27 18 211 

 
 

Casos complexes SIRER + Alta de subministrament 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

1 0 0 5 7 2 4 3 1 9 10 5 47 

 
 

o Indicadors de gestió, segons els plecs 
 

Seguiment de Front Office 

Número de persones ateses  
Objectiu anual Resultat 2017 (xifra 

de famílies o llars) 

3.000 1.533 

 
Seguiment d’intervencions a la llar 

 Objectiu anual Resultat 2017 (xifra 
de famílies o llars) 

Número de persones ateses 300 516 

Número d’habitatges en que s’ha instal·lat material en 
les llars visitades 

80% (240 llars) 194 

 
Seguiment de Dimensió comunitària 

Número de tallers realitzats o informats 
Objectiu anual Resultat 2017 

52 29 

 
Seguiment d’inserció sociolaboral 

Número de persones formades 
Objectiu anual Resultat 2017 

60 8 

 
Indicadors generals 

 
Objectiu anual Resultat 2017 

Número de SIRER lliurades 24/2015 
100% en casos 
d’avisos de tall 

302 

Número de bons socials gestionats  1.000 251 

Número de canvis de titularitat 500 233 

Número de canvis de potència 500 347 

Número d’acompanyaments a ajudes a la rehabilitació 
d’habitatge 

100 27 

 
Control de la qualitat del servei 

Grau de satisfacció de les persones usuàries de cada 
un dels serveis 

Objectiu anual Resultat 2017 

8 sobre 10 44%  >8 
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6.1. Els Punts d’Assessorament Energètic a la ciutat de Barcelona – zona Sarrià-Sant 
Gervasi, Les Corts i Sants-Montjuïc  

 

Total de ciutadans  atesos per barris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         
 

 
Total   1.533  

 

 
Després d'aquest primer any del PAE al territori hem observat que: 
 
La previsió inicial era de poder atendre uns 3.000 ciutadans anualment, tot i això l’arribada de persones 
a les Oficines d’Habitatge, situades a Les Corts i Sants Montjuïc, i al PAE, situat al Districte de Les Corts, 
en una zona cèntrica dels 3 districtes que conformen la zona adjudicada a aquest servei, no ha arribat a 
aquelles previsions inicials, malgrat que s’han portat a terme un total de 46 reunions de coordinació 
amb responsables, serveis i entitats dels tres districtes. En destaquem, entre d’altres, la visita del 
Conseller Municipal de Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
 
Durant aquest primer any de la nostra intervenció, s’ha produït un alt nivell de demandes sobretot 
durant els primers mesos de l’actuació. Posteriorment, durant els mesos d’estiu hi ha hagut una 
baixada en la demanda, que ha tornat a augmentar en arribar la tardor. Es produeixen alts i baixos en la 
demanda relacionats, al nostre entendre, amb els mesos de més fred i més consum energètic. 
 
Malgrat que es tracta d'un territori molt extens amb una gran heterogeneïtat poblacional, constatem 
que la gran majoria d'aquests barris pateixen amb diferents graus l’impacte derivat de problemes de 
vulnerabilitat energètica.  
 
Als barris com Poble Sec, Sants-Montjuïc, la Marina ens trobem amb un alt índex de nouvinguts i en 
situacions precarietat laboral o atur. I pel que fa a Sarrià, les Corts, Pedralbes, barris on la mitjana 

Sants-
Montjuïc 

576 

Poble Sec 193 

La Marina 190 

Hostafrancs 86 

Les Corts 244 

Sant Gervasi 149 

Sarrià 79 

Pedralbes 13 

Vallvidrera, el 
Tibidabo i Les 

Planes 

 
3 
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socioeconòmica és més elevada que en d’altres barris de la ciutat, constatem també un elevat nombre 
de ciutadans atesos durant aquest any 2017. 
 
Així, trobem que la demanda més elevada ha provingut del districte de Sants-Montjuïc amb un 68% dels 
ciutadans atesos. Del barri de les Corts provenien un 16% dels ciutadans atesos. I de Sarrià-Sant Gervasi 
un altre 16% dels ciutadans atesos. Hi destaquen, en definitiva, els barris de Sants i Les Corts, com a 
barris amb més demanda i es detecta també que hem tingut una demanda molt baixa de barris, com 
pot ser Les Planes. 
 

Podem constatar, també, aspectes com la precarietat laboral que obliguen a les famílies a derivar els 
pocs ingressos en aspectes bàsics com el menjar i per tant no poden afrontar pagaments i factures de 
llum, gas i electricitat. L'atur afecta a una gran majoria de les famílies que arriben a aquest Punt 
d’Assessorament Energètic, de les quals entre el 50-100% dels seus membres estan aturats i molts són 
en atur de llarga durada. També detectem que en aquesta zona de la ciutat s’estan produint augments 
de preus en els lloguers, que també incideixen en la situació de pobresa.  
 
 
 

6.2. Anàlisi població atesa  a Front Office, per sexe, edat, situació origen, procedència de 
serveis. 

 
 

Posem de manifest diferents aspectes que s’han detectat en la implementació del projecte:  
 
- Increment de persones nouvingudes en situació de lloguer i que no poden afrontar els pagaments.  

- Augment important de la mitjana d'edat del barri, de manera que ens trobem amb persones 
jubilades amb rendes mínimes i que no poden fer front a despeses extres.  

- Casos d'assetjament immobiliari per fer fora a persones grans, que encara disposen de lloguers 
antics.  

- Problema menor, però que també hem pogut constatar, de persones que han mantingut un estatus 
social i ara per vergonya no han volgut l'ajut de les Punts d’Assessorament Energètic o dels Centres 
de Serveis Socials de la zona, fins que es troben en una situació de màxim risc.  

- Habitatges antics amb propietaris o llogaters d'una mitjana d'edat elevada que requereixen 
actualitzar les seves instal·lacions, molts cops en un estat que pot generar riscos i que obliga a 
realitzar arranjaments. Aquests arranjaments requereixen normalment d’una despesa econòmica, 
que no poden assumir aquestes famílies. 

- D’altra banda, també ens trobem amb un percentatge elevat de famílies que estan constituïdes per 
una figura adulta, majoritàriament dones, amb fills a càrrec. Les famílies ateses estan conformades 
per un mínim de 3 persones, de manera que en conjunt hem arribat a una població d’unes 4.600 
persones.  Cal destacar, també, que les dones són les que fan el major nombre de demandes (68% 
de casos)  als Front Office de la nostra zona. 

- Finalment, també a destacar de la nostra zona d’actuació que el major percentatge de ciutadans 
atesos provenen de les Oficines d’Habitatge i són un 22% els derivats dels Centres de Serveis 
Socials. En la nostra opinió, les campanyes de comunicació han fet aflorar una població en situació 
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de pobresa energètica que s’ha orientat directament als Punts d’Assessorament Energètic de les 
Oficines d’Habitatge. Tenim en compte que vàrem començar a treballar de facto a finals del mes de 
febrer malgrat haver-hi alguna derivació, ha estat a partir dels següents mesos, quan s'han clarificat 
criteris s'han realitzat tasques de formació a tots els equips dels serveis socials, dels caps, això ens 
ha donat un increment important de derivacions, ja sigui per persones amb una clara vulnerabilitat 
energètica com també en perfils de mobilitat reduïda o fins i tot derivacions degudes a problemes 
de salut. Hem perfilat els circuits d'actuació, hem gestionat les diferents problemàtiques.  

- Pel que fa als seus països d’origen, es va recollir la informació en 1281 casos, dels quals un 57% 
provenien de Catalunya o la resta d’Espanya. 

 

 
Detallem les dades quantitatives en les taules a continuació. 
 
 

o Distribució, segons Front Office 
 

FO Sants  
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

174 167 80 140 96 73 43 52 60 35 67 987 

 

FO Les Corts 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

121 33 48 68 62 36 Tancat 35 36 79 28 546 

 
 
 

o Distribució per sexe  
 
Dones 

 
Homes 

 
 
 

o Per procedència de Centres de Serveis Socials 
 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

1 8 17 11 10 5 43 28 33 51 26 26 259 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

53 152 140 96 146 110 75 36 58 24 80 73 1037 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

22 68 60 32 62 48 34 13 29 72 34 22 496 
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o Per origen 
 

Catalunya 549 Filipines 9 Ucraïna 3 

Espanya 183 França  9 Nicaragua 3 

Marroc 72 Romania 8 Portugal 3 

Equador 58 Rússia 8 Alemanya 3 

Perú 54 Índia 7 Moldàvia 2 

Bolívia 48 Uruguai 6 G. Equatorial 2 

Paquistan 41 Itàlia 6 Haití 1 

Colòmbia 35 Bangladesh 6 Armènia 1 

R. Dominicana 34 El salvador 5 Kazakhstan 1 

Argentina 22 Xile 5 Regne Unit 1 

Hondures 20 Cuba 5 Sierra Leone 1 

Argèlia 15 Mèxic 4 Japó 1 

Paraguai 13 Xina 4 Polònia 1 

Brasil 13 Geòrgia 4   

Veneçuela 11 Suïssa 4   
 
 
 
 

6.3. Detecció de la vulnerabilitat energètica: pateix fred, impagament factures, avís o tall, 
mobilitat reduïda o intervenció per raons de salut 

 

o Total intervencions a les llars: 
 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

2 33 30 39 66 69 57 34 52 52 56 26 516 

 
 

o Avís de tall (detecció al Front 0ffice) 
 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

5 15 27 13 51 48 40 22 26 15 31 38 331 

 

o Talls produïts (detecció al Front 0ffice) 
 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

1 2 1 1 1 2 2 2 0 4 6 4 26 

 
 

o Mobilitat reduïda o per raons de salut. 
 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

0 9 7 5 7 6 4 2 7 3 7 4 61 
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Després de realitzar una primera anàlisi al Front Office, i el següent per part de l'assessorament, es 
decideix si cal fer una visita d'intervenció: revisió d'instal·lacions per disminució de potència 
contractada, connexions directes de gas aigua i electricitat, mobilitats reduïdes, instal·lació de material 
a les llars si venen derivats/es de Serveis Socials., verificació de top tipus de tall de subministraments., 
hàbits.  
 
El nostre servei ha tingut sempre present que primer de tot és l'atenció al ciutadà i per tant després 
d'una rigorosa anàlisi de la situació sempre realitzem una intervenció sigui un resultat clar o pugui 
haver-hi quelcom dubtós "primer el benestar i la seguretat de la persona".  
 
Acabada la intervenció seguim mantenint un seguiment per verificar que tota la tasca realitzada, és 
correcte, si veiem en un primer control que cal tornar a revisar algun tràmit ens tornem a posar en 
contacte amb la persona. Aquestes han estat les causes, al nostre entendre, d’un augment del nombre 
de visites a domicili, sobre el previst inicialment. 
 
 
 

6.4. Reduir la vulnerabilitat i la pobresa energètica: assessorament energètic 

  

o  Assessorament (evolució mensual nombre de persones ateses per territoris) 
 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

26 +66 +19 -20 +88 -12 -59 -27 = +10 +14 -39 

 

o Eficàcia i eficiència del serveis 
 

Número de visites assessorament /mes 
 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

78 276 222 273 537 334 324 162 162 273 210 132 2983 

   

Mitjana de visites per expedient a Assessorament 
 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Mitjana 

3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2’5 

 
   
 
 

o Reptes oberts i tancats 
 
 

Cada persona que ve a demanar-nos ajuda, és un repte per al servei, i cada repte una manera de 
treballar. Des del primer moment que entra un ciutadà pel FO ens posem en marxa per oferir-li la millor 
manera de solucionar els seus problemes.  
 
Una primera valoració en forma d'enquesta ens obra un seguit de reptes, que poden ser simplement 
d'un assessorament bàsic de factures i hàbits, on valorem que puguin assistir algun taller per ajudar-lo 
a millorar el seu consum o bé reptes que podem implicar canvis de titularitat canvis de 
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comercialitzadora, restabliment de subministrament a causa de talls o tipus d'irregularitat i tot per, 
primer restablir els seus subministraments i assegurar-se gràcies a l'informe de Risc d'Exclusió 
Residencial que aquest ciutadà estigui cobert davant de totes les companyies siguin de llum gas o aigua. 
 
 

- Com treballem la protecció de la 24/2015 

Analitzem les seves factures, revisem els seus consums, expliquem els millors hàbits, comprovem que 
són persones vulnerables o no, si ho són, verifiquen que els seus subministraments no hagin estat 
suspesos.  
 
Si no tenen subministrament, iniciem els circuits perquè en la màxima brevetat possible aquest 
ciutadà/na tingui novament els seus subministraments restablerts siguin per tall, irregularitat o per 
incompliment de la llei 24/2015. 
 

Casos tramitats a aquests districtes: d’avís de tall / tall / ocupacions /irregularitat / persones amb 
deutes que sol·liciten IRER,  415 SIRER tramitats. El resultat ha estat de 302 IRER’s  aprovats. 
 

El treball d’assessorament i ajut als ciutadans ha donat com a resultat  un nombre important d’informes 
de reconnexions d’electricitat, reconnexió de gas i reconnexions d’aigua. 
 
 

- Gestió en optimització de la facturació de subministrament elèctric i del gas 

Una de les tasques importants que dur a terme la persona d'assessorament és saber analitzar en tot 
moment quines són les necessitats del ciutadà/na que s'està atenent.  
Això vol dir que cal realitzar un estudi en més profunditat d'aquesta persona i del seu nucli més proper.  
Aquesta valoració ens donarà uns resultats que s'hauran d'aplicar a l'hora de demanar per exemple el 
Bo Social, o bé fons de Solidaritat de l'aigua.  
 
Continuant amb aquesta valoració caldrà també d'analitzar les seves factures i hàbits i decidir quina és 
la millor opció pel ciutadà com aplicació de discriminació horària, eliminació de serveis extres canvis de 
titularitat, etc. Des de les dades que disposem podem dir que: 

 
S’han han portat a terme, respecte al subministrament elèctric: 

251 Gestions de bo social ( per aturats, família nombrosa, potència, pensió mínima, ...) 
85  Canvis de titularitat 
73 Canvis de comercialitzadora 
347 Baixades de potència 
21 Aplicacions de discriminació horària 
4 Eliminacions de serveis extres 

 21 Butlletins elèctrics 
 

S’han portat a terme, respecte al subministrament del gas: 
 

70 Canvis de titularitat 
6 Eliminacions de serveis extres  
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- Gestió en optimització facturació subministrament d’aigua 

El resultat de la gestió de l'aigua ha estat molt positiu, s'ha treballat en un grau important de 
col·laboració gràcies en gran part a la vinculació directa amb l'ajuntament.  
 
Hem efectuat tot tipus de tramitacions on els més destacats han estat la gestió de la tarifa social, del 
fons de solidaritat i s'han revisat l'ampliació de trams.  
 
Les gestions telemàtiques han ajudat a agilitzar aquests tràmits. Si hem de posar un però seria 
la impossibilitat de poder realitzar un canvi de titularitat si hi ha deute. 
 
De les dades que disposem podem dir que hem col·laborat en: 
    

78 Canvis de titularitat 
    
 

6.5. Intervencions a la llar 

 

Durant aquest primer any, hem instal·lat material a 194 llars, han estat intervencions a cases d'usuaris 
vulnerables o molt vulnerables derivades de Serveis Socials, on s'han efectuat primeres intervencions 
que han servit analitzar in situ els problemes energètics i poder enviar els informes a Serveis Socials. 
 
Molts d'aquests usuaris viuen sense saber quina és la seva realitat de vulnerabilitat i el que pot arribar a 
comportar aquest estat, ja sigui per no poder pagar els seus subministraments o bé pels mals 
acabaments o deteriorament de la finca i de l'habitatge. 
 
La majoria d'edificis d'una certa edat, no tenen de cambra d'aire o aïllant en les parets perimetrals, sinó 
que tenen les finestres de fusta deformades amb els anys o fins i tot els cristalls trencats, portes amb 
separacions fins al sòl d'un dit, bombetes i ulls de bou canescents i de molt consum. 
 
En fi, una sèrie de casuístiques que fa que aquesta vulnerabilitat energètica un problema greu fins i tot 
de salut. 
 
A les nostres sortides sempre portem un equipament d'intervenció: ribets (tires d'escuma que es posen 
en finestres que no ajusten bé). 
 
Termo covers (làmines de plàstic fi que s'instal·len en finestres de fusta per la part interior que el que fa 
és una cambra d'aire entre el cristall i la làmina). 
 
 
Portem bombetes de rosca ampla i de rosca fina de baix consum i ulls de bou de punxó i de mitja volta, 
leds de baix consum, també portem regletes amb botó d'apagada, per eliminar els consums fantasmes, 
del que no tenen constància) programadors elèctrics (que els instal·lem a usuaris que no tenen gas i 
tenen termo elèctric. També (difusor de cabal per a les aixetes de les banyeres i plats de dutxa que fa 
que surti menys quantitat d'aigua). 
 
Tota aquesta tasca serviria de molt poc si no la reforcéssim sempre amb un treball d'hàbits de consum, 
gestió i ús del consum. Una tasca important que els nostres ciutadans atesos agraeixen. 
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6.6.  Llars ateses a intervenció on s’ha instal·lat material d’eficiència energètica  

      
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

0 14 17 13 25 22 26 16 21 16 15 9 194 

 
 
 
 

o Persones derivades directament a intervenció a la llar per mobilitat reduïda  
 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

0 7 7 5 7 6 3 2 5 1 5 4 52 

 
 

o  Material instal·lat 
 

Durant aquest primer any hem instal·lat aquests materials en les diferents llars visitades. 
 
 

B bombeta b.c    15w- E14 Sotaporta  Marró 

B bombeta b.c    15w- E27 Sotaporta  Blanc 

B bombeta b.c (blíster 2 unitats) GU-10 Viret (espuma) 

B bombeta b.c  GU-5 Rellotges (bany) 

Programadors   Analògics Reflectors (radiadors) 

Termòmetres Termocover 

Regleta interruptor Tesamoll (perfil V) 

Reductor de cabdal  

 
 

o Eficàcia i eficiència: 
 

- Número de visites d’intervencions/mes 

 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

2 33 30 39 66 69 57 34 52 52 56 26 516 

 
 

-  Mitjana de visites per expedient a intervenció a la llar. 

 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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6.7. Indicadors d’intervenció comunitària 

 

o  Tallers 
 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

0 1 2 1 3 2 2 0 4 7 4 3 29 

 

S’ha realitzat diferents tallers a centres culturals, associacions de veïns, biblioteques, s’ha realitzat 
punts itinerants d’informació a comerciants, mercats. Hem atès a ciutadans de totes les edats i 
nacionalitats assessorant-los en hàbits, facturació, explicant energies renovables, explicant  drets 
energètics, treballant amb el jovent.  
 
De cara al primer trimestre del 2018 implementarem tallers per a persones en dificultats cognitives, un 
gran repte que ens omple d’il·lusió.   
 
 

o Reunions coordinació 
 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

2 3 5 5 4 3 2 2 4 3 7 6 46 

 
 

Durant aquest intens any 2017, hem estat presents en diferents àmbits ciutadans, així podem concretar 
reunions en coordinació de servei, reunions amb direcció del projecte i la fundació, reunió amb 
treballador/es dels centres de serveis socials, reunions amb els treballadors socials dels caps, taules de 
salut, agències de salut, treball en xarxa amb les i els diferents professionals i hem de continuar durant 
aquest 2018 en aquesta línia de punt de trobada, teixint xarxa i arribant on encara no hem pogut fer-
ho. 
 
Treballem conjuntament amb els centres de serveis socials de: Css Poble Sec, Css Cotxeres de Sants, 
Css Numància, Css La Marina, Css Les Corts, Css La Maternitat –Sant Ramon, Css Sant Gervasi, 
Css Sarrià.  
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7. Avaluació qualitat 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Millorar la informació   1 3 1  1 9 9 1 9 9 3 1 9 9 9 1  3 4 4 4 5 1 

2 Millorar la senyalització FO BO 9 3 9 1  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0 9 3 4 4 3 2 

3 
Millorar els accessos a  l’ 
oficina 

9  3 9  3 9 3  1 0  0  0  0  0  3  0  0  1 3 4 4 3 3 

4 Agendar amb temps  0  0  0  0 9 9 9 1 1  0 9  0 1  1  1  0 3 2 2 3 4 

5 Espera en el FO 3 9 3 9 9 9 9  3 3 1 9 3 3  0  0  0 2 3 2 4 5 

6 Espera en el BO 1  0 3 1  0 9  0 9 1 1 9 3 3 9 9  0 3 3 3 4 6 

7 
Millorar la priorització 
circuits 

 0  0  0  0  0 1  0 9 1 1 9 9  9 3 3  3 4 4 3 4 7 

8 
Millorar la identificació dels 
casos 

 0  0  0  0 3 3 1 3 3 1  1  3 3  0  0 3 3 3 3 3 8 

9 Millorar eficàcia Assessors/es  0  0  0  0 9 9 3 9 9 1 3 9  3  9  3  3 4 4 3 4 9 

10 Millorar professionalitat   0 0   0 0  1 1 1 1 9 3 9 9  0  0  0  0 4 4 3 5 10 

11 
Millorar l'amabilitat del 
personal 

 0 1 1 1 3 3 1 3 9 3 1 3  0  0  0  1 3 3 3 4 11 

12 
Millorar l'espera per 
documents 

 0  0 0  0  9 9 9 1 1 1 9 3 3 9 9  0 3 2 3 4 12 

DIFICULTAT (1 - 5)                                       

AVALU
ACIÓ 

CARAC
T. DEL 
SERVEI 

TOTAL ABSOLUT 23 19 26 16 61 64 29 48 49 15 66 51 36 40 26 23       

PRIORITAT 
NP No prioritari 

P  Prioritari 
MP Molt prioritari 
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ACTUACIÓ PRIORITARIA         3  2         1 4               



 

 Pàgina  15 01/2018 

 

 
 

Hem fet una anàlisi de l‘avaluació amb la metodologia QFD (Quality Function Deployment), d’on podem 
extreure’n els següents resultats: 
 
- Prioritzar què és el que volen els ciutadans/es atesos. 
- Conèixer quins són els aspectes essencials que necessita el nostre servei i quins són els aspectes 

superflus on no val la pena invertir temps. 
- Conèixer què característiques tècniques amb les més rellevants en el nostre servei, i quins són 

supèrflues i podem eliminar. 
- Fixar uns objectius de les característiques tècniques que ha de tenir el nostre servei. 
 
Per tant podem dir, en línies generals que els ciutadans/es atesos/es valoren molt positivament el 
nostre servei en un grau de satisfacció elevat.  
 
Malgrat aquests resultats, cal millorar en el temps de resolució dels casos i minimitzar la documentació.  
Pel que fa als/les professionals del servei, cal continuar amb la línia de professionalitat actual millorant 
aspectes de gestió interna i formació continuada. 
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8. Conclusions, riscos i oportunitats de futur 

 

Durant aquest any d’implantació del servei, s’ha produït l’adaptació progressiva del servei i dels 
protocols d’aplicació, així com la cohesió de l’equip que el porta a terme als districtes de Sants-
Montjuic, les corts i Sarrià-Sant Gervasi. 
 
 
En volem destacar com a fortaleses i oportunitats: 
 

- L’oportunitat de treballar amb els ciutadans que més ho necessiten. 

- El treball en equip, on tothom pot participar de les millores de gestió. 

- La possibilitat d’avaluació dels canvis. 

- La gestió del projecte des d’entitats del 3r sector social. 

- El treball en coordinació amb totes les entitats participants del projecte 

- La millora continuada del projecte. 

- La promoció del desenvolupament personal de tots els components de l’equip, així com també 
dels treballadors del pla d’inserció. 

- La ubicació estratègica de les oficines en una zona central de tot el territori d’intervenció. 

- La col·laboració directa amb tota la xarxa de serveis (Institut Municipal de Serveis Socials, 
Oficines d’Habitatge, Centres Cívics, ...) de l’Ajuntament de Barcelona, xarxa sanitària, 
associacions, etc. 

- El desplegament pel territori, amb l’obertura d’un nou punt d’atenció al barri de La Marina, en 
col·laboració amb el projecte Talaies. 

 
I també com a reptes a seguir treballant i millorant: 
 

- L’elevat nivell i la complexitat de la demanda que reben els Punts d’Assessorament Energètic. 

- La possibilitat de reforçar alguns aspectes del projecte. 

- L’adaptació necessària per a poder arribar a tots els ciutadans dels tres districtes.  

- La complexitat dels circuits d’intervenció. 

- La formació continuada de tot l’equip. 

- L’adaptació del projecte i els protocols d’intervenció als canvis que es produeixen. 

 

 


