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1. Introducció  
 

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

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

vulnerables de la ciutat de Barcelona, d’ara endavant Punts d’Assessorament Energètic 

o PAE. Aquest és el resum de l’exercici del servei desenvolupat entre els mesos de 

gener a desembre de 2018. 

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. Per a que això sigui posible, als PAEs, a més del seu equip tècnic 

estable, cada 8 mesos s’inclou la contractació de 20 persones en situacions d’especial 

dificultat d’accés al mercat laboral. Aquestes persones s’integren en els equips formals 

i assessoren com a professionals energètics en qualsevol dels 11 PAEs que existeixen 

a la ciutat de Barcelona. 

El servei de PAEs té com a origen dues 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 

conjuntament, 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, ha estat referent pel 

desenvolupament d’un servei de ciutat i d’atenció a les persones que anés un pas més 

enllà: tant a nivell territorial –que arribés a tots els districtes de Barcelona- com pel que 

fa al 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 eixos 

de treball i intervenció:  

1. L’eix de garantia de drets i de millora de l’eficiència energètica 

2. L’eix de promoció de l’ocupabilitat en col.lectius vulnerables  

3. L’eix d’intervenció comunitaria i d’apoderament ciutadà.  
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Aquestes tres línies d’actuació orienten la intervenció que es realitza de manera quoti-

diana des dels 11 punts d’atenció de la xarxa de PAEs. 

Durant l’exercici del 2018, en el marc de l’eix de garantía de drets energètics i millora de 

l’eficiència energética, s’han atès un total de 13.301 persones. Aquestes, han estat ate-

ses en qualsevol dels nivells d’intervenció que configuren el servei:  

a) Atenció informativa a l’oficina de Front Office 

b) Atenció d’assessorament energètic amb cita prèvia (Back Office) 

c) Intervenció a la llar.  

En relació a les mateixes dades (l’any 2017 es varen atendre 8.588 persones) per tant, 

el servei de PAEs ha incrementat en un 55% les persones que atén durant el 2018. 

Pel que fa a l’eix de promoció de l’ocupabilitat, al llarg del 2018, s’han arribat a formar, 

capacitar i acompanyar a 40 persones en situació de dificultat d’accés al mercat laboral. 

Aquestes persones ens han estat derivades pel Programa Làbora de l’Ajuntament de 

Barcelona i se’ls ha acompanyat al llarg de 2 mesos de formació tècnica en eficiència 

energètica, competències transversals, formació TIC, competències per l’atenció al pú-

blic, perspectiva de gènere i acció social, a més de millorar els recursos i les eines per 

l’accés al mercat laboral. Posteriorment executen al llarg de 6 mesos la feina com agents 

energètics, distribuïts als territoris corresponents de la ciutat. 

Durant el 2018, un 18% de les persones professionals que han participat dels plans 

d’ocupació han trobat feina després de PAEs i l’acompanyament post-laboral amb el 

que treballem.  

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 1.106 persones a través de la promoció de 188 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 Tirado Her-

rero, López Fernández, Martín García, & Mediavilla Ruiz, 2012). Recentment s’ha pro-

posat 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 donen 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 Herrero et al., 

2016).     

2.1.1. 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 tem-

peratura 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 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.  

 

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 decidi-

dament està actuant per garantir el dret a l'habitatge i les seves condicions d'habitabilitat. 

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 energè-

tica a la ciutat de Barcelona. 
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Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) han sorgit de dues experiències pilots prè-

vies. 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 contra la 

pobresa energètica “Energia, La Justa” que es va desenvolupar entre els mesos de fe-

brer 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, inspirat en el 

programa Energia, la justa afavoreix la inserció laboral a persones en atur de llarga du-

rada en el nínxol de l’eficiència energètica domiciliaria.  

Els PAEs són un servei de l'Ajuntament de Barcelona que ofereix la informació, l'atenció 

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

tics i les companyies no els neguin l'accés als subministraments bàsics. Els PAE donen 

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

11 oficines distribuïdes per tot el territori de la ciutat de Barcelona. 

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 formen 

part de l’equip del servei. 

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

fensa de drets i millora de l’eficiència energètica; l’eix de foment de l’ocupació i millora 

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 
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▪ 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.  

▪ 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 2018 

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

d’implementació. 

Gràfic 2. Resum de resultats del desenvolupament del servei durant el 2018 
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3.4. Arquitectura del servei 

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

bleix en la licitació vigent, en 6 lots de treball: un lot de Coordinació i 5 lots d’intervenció 

i execució en territoris.  

3.4.1. Coordinació 

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

del projecte, fer més eficient el servei, resoldre les possibles incidències, recollir les 
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dades i resultats que genera el projecte per valorar-ne l’impacte, visibilitzar el servei, 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 següents: 

▪ Comunicació, seguiment i coordinació del desenvolupament del projecte en els 

5 territoris d’intervenció i amb les entitats adjudicatàries dels 5 lots de Territori.   

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

▪ Elaboració i seguiment de l’aplicació dels circuits de treball. 

▪ Vetllar pel compliment dels objectius establerts.   

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

▪ Establiment de canals periòdics de seguiment de projecte  

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

cés d’inserció sociolaboral en el projecte.   

▪ 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 

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

dels lots territorials i dels indicadors de seguiment de projecte.  

▪ Resolució d’incidències que es puguin donar en el sí del projecte.  

▪ 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.   

▪ 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 següents: 

▪ Comunicació, seguiment i coordinació del desenvolupament del projecte en els 

5 territoris d’intervenció i amb les entitats adjudicatàries dels 5 lots de Territori.   

▪ Coordinació i seguiment amb l’Ajuntament de Barcelona- IMSS.   
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▪ Gestió d’incidències, contacte i relació amb les empreses subministradores.  

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

energètica impartits a les persones en procés d’inserció. 

▪ Crear propostes de formació i informar de jornades relacionades en la matèria.  

▪ Supervisió dels circuits en relació al compliment de la Llei 24/2015.  

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

gurar que la informació al servei és en tot moment acurada i actualitzada.  

▪ Elaboració i seguiment dels procediments d’actuació i dels circuits de treball 

per facilitar a l’usuari final l’ús del servei.   

▪ 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 tècniques en el desenvolupament del projecte.   

▪ 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.   

▪ 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 següents: 

▪ 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’opti-

mitzin 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 

agents dels casos més complexes que requereixin dels màxims coneixements 
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en instal·lacions, processos de talls de subministrament, errors en les facturaci-

ons o en els subministraments. 

Tècnica de suport en eficiència energètica  

Les funcions que desenvolupa, més enllà de les presents a la licitació són les següents: 

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

donar resposta sobre les consultes del sector energètic.  

▪ Report de seguiment de la situació vers les subministradores.  

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

sió 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 següents: 

▪ 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 en la formació en competències transversals, mercat de 

treball especialitzat en aquest camp i competències TIC a les 60 persones se-

leccionades del Programa Làbora..  

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

ció del pla individual de treball i tutories).   

▪ 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-

mació, tasca de prospecció d’empreses, etc).  

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

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.  
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3.4.2. 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 

▪ Sant Andreu / Sant Martí 

▪ Ciutat Vella / Eixample 

▪ Sàrria Sant Gervasi / Les Corts / Sants-Montjuïc 

▪ Gràcia / Horta i Guinardó 

Cada un d’aquests lots contempla 2 oficines d’Informació (Front Office) i una oficina 

d’Assessorament i intervenció amb cita prèvia (Back Office). Amb l’excepció del Lot de 

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

Office ja que a principis de l’any 2018 es va obrir l’antena al barri de Les Marines, que 

es divideix l’horari d’atenció a la ciutadania amb la oficina de les Corts. 

- Les Corts obre: dimarts i dijous de 9:00h a 14:00h i les tardes dels dijous de 

15.00h a 18.30h 

- Les Marines obre: dilluns, dimecres i divendres de 9:00h a 14.00h. 

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 Districte 

de Gràcia i Horta Guinardó en el que el Front Office d’Horta ha estat ubicat a l’Espai 

Llobregós fins el mes de novembre de 2018.  Per obres de rehabilitació de l’espai, la 

oficina de PAEs d’Horta s’ha traslladat a Mas Guinardó, els dos darrers mesos de l’any 

2018 i es preveu que hi romandrà al llarg del 2019. 

L’equip tècnic dels Territoris contempla: 

Coordinació   

Les funcions i tasques que desenvolupa són les següents:  
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▪ Implementació del projecte en el territori d’intervenció (1 Districte: 2 oficines 

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’Inser-

ció 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.  

▪ 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. 

▪ 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.   

▪ 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. 

▪ 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 

▪ Gestió administrativa i de calendaris. 

▪ Registre de l’actuació realitzada. 

Professionals d’Assessorament Energètic 

Les funcions i tasques que desenvolupen són les següents:  

▪ Atenció presencial individual a hores concertades. 

▪ Concreció de la demanda. 



Memòria 2018  -  Punts d’Assessorament Energètic 

 

 

16 

 

 

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

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

saris, 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’aplica-

ció de la Llei, Informació ajuts a la rehabilitació, Oficina Habitatge, etc.) 

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

nistradores 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) 

▪ 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’arqui-

tectura 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 45 professionals estables entre el Lot de Coordi-

nació 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”. 

A més, el servei compta amb una plantilla variable de 20 professionals que participen 

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

any s’han incorporat 2 rondes de plans d’ocupació i per tant han estat un total de 40 

persones contractades en aquest règim en el sí dels equips professionals de PAEs.  

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

l’Ajuntament de Barcelona. S’incorporen al servei de PAEs i participen del programa 

formatiu en eficiència energètica i competències laborals i socials al llarg de dos mesos 

i finalment executen professionalment la feina d’assessors energètics al llarg de sis me-

sos als diferents territoris de la ciutat. Aquesta formació no només vol dotar d’una nova 

formació tècnica en eficiència energètica, sinó que té com objectiu fer un treball per 

enfortir les competències transversals per tal d’apoderar a les persones en situació de 

vulnerabilitat laboral en la seva inserció en el mercat laboral i que després del seu pas 

per PAEs, puguin reincorporar-se al mercat laboral regular. 

El 2018, han participat en la implementació del servei tres plans de promoció de l’ocu-

pabilitat: el primer va iniciar la formació a finals de 2017, el segon al mes de maig i el 

tercer al mes de desembre de 2018. Cada una d’aquestes edicions a aplegat un total de 

20 professionals. 

Això ha suposat que durant el 2018, 60 persones que provenien d’un context de vulne-

rabilitat (20 de les quals varen iniciar el contracte el 2017), obtinguessin un contracte 

laboral de 32 hores setmanals al llarg de 8 mesos consecutius sota el conveni laboral 

d’acció social. Aquests perfils laborals són un repte per l’equip de PAEs, ja que cal res-

pondre a la diversitat de necessitats d’acompanyament: formatiu i psicològic que de-

mana empoderar col.lectius que han estat expulsats del mercat laboral regular des de 

fa molts anys. Per això posem a l’abast d’aquestes persones totes les eines de suport i 
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cartes de serveis amb les que treballem la xarxa d’entitats d’acció social que conforma 

el PAE: grups de suport en VdG, recursos per l’habitatge, salut mental, cursos gratuïts 

en diversos àmbits, etc. 

Aquest espai d’enfortiment multicisciplinar fa que el pas per l’experiència laboral de PAE 

sigui considerat un espai “bombolla” on reprensar i reprendre processos personals i pro-

fessionals amb mirada de futur i poder encarar la recerca de feina des d’una perspectiva 

més activa, on cada persona és el seu pròpi prescriptor. Plantegem per tant un pla d’ac-

ció al llarg dels mesos que aquestes persones són part dels nostres equips, per poder 

començar a encarar processos de selecció externs i encetar les entrevistes de feina.  

Cal dir que el percentatge d’absentisme d’aquests professionals és d’un 5,8%, per tant, 

tot i ser un repte pel programa la seva incorporació, creiem que ens enriqueix i impacta 

directament en la vida de moltes famílies que havien quedat excloses del mercat laboral 

regular. També estem convençuts que l’alta puntuació en la satisfacció de les persones 

que s’acosten al servei, està molt vinculada a la motivació dels professionals que es 

troben al servei, per tant considerem que sense aquestes persones el projecte seria molt 

menys ric. 

Entre 2017 i 2018, un total de 81 persones han fet part dels plans d’ocupació a PAEs. 

3.6. Comissions de treball 

En el marc de la licitació 2018 s’ha volgut mantenir i consolidar els espais de comunica-

ció i intercooperació entre les entitats que conformen el servei de PAEs. 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 bimensual que aplega la Coordinació de gestió i 

la Coordinació tècnica del servei junt amb els/les representants de les entitats adjudica-

tàries dels Lots Territorials. L’objectiu d’aquesta comissió de treball és analitzar la situ-

ació del servei, elaborar propostes de millora i consensuar models de treball compartits.  
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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 2018 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.  
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4. Serveis que ofereixen els PAE 
 

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

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

ment 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. 

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.  

4.1.1. Gestions del Servei d’Informació 

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’in-

tenta 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 

gestions que es pot fer pel seu compte, se li entrega documentació gràfica 
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sobre els drets energètics i la Llei 24/2015, així com de les gestions que es po-

den realitzar. Els tríptics existents són: 

o Drets energètics 

o Punts d’Assessorament Energètics 

o Bo social (actualitzat) 

o Baixada de potència 

o Discriminació horària 

o 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 continu-

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

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

o Desmuntant les factures de gas i electricitat 

o Mesures per a la millora energètica de la llar 

o Com reaccionar davant dels comercials que van als domicilis 

o Renovables a la llar 

o Funcionament i impacte dels comptadors intel·ligents 

Donada la evolució constant del projecte, els canvis en el mercat energètic, i la demanda 

de la ciutadania, durant el 2018 s’han començat a realitzar noves gestions des dels ser-

vei d’informació. 

▪ Divulgar les eines de l’Agència d’Energia: Els Punts d’Assessorament Ener-

gètic són un servei universal, i com a tal han de poder donar resposta sobre les 

consultes d’Energia que tingui la ciutadania, o redirigir la consulta a altres de-

partaments de l’Ajuntament de Barcelona relacionats amb l’àmbit de l’Energia. 

Emmarcats en això, tots els professionals del PAE van rebre una formació de 

l’Agencia d’Energia de Barcelona al desembre de 2017 sobre consells d’estalvi 

energètic i generació energètica a la llar. En aquesta formació es van presentar 

les diferents eines i recursos que té l’Agencia d’Energia, per poder divulgar-les 

a partir del 2018 des dels Front Office a totes les persones que puguin estar in-

teressades. Aquestes eines sobre les que s’ha estat informant han estat: 
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o Calculadora energètica: És una eina de càlcul que hi ha a la Web de 

l’Agència d’Energia (http://energia.barcelona/ca/calculadora-energetica), 

que permet simular el consum d’una llar en base als equips que s’utilit-

zen i les hores de funcionament. 

o Guia de 40 consells per estalviar energia: És una guia amb 40 mesu-

res per estalviar energia a les llars, que es pot descarregar de la web 

http://energia.barcelona/ca/consells-estalviar-energia. 

o Mapa de recursos d’energia renovable: És un mapa del potencial de 

generació d’energia solar tèrmica, solar fotovoltaica o minieòlica que te-

nen els edificis de la ciutat de Barcelona. La poden utilitzar totes les per-

sones que vulguin informar-se sobre la viabilitat i potencial de generació 

d’algun dels tres recursos d’energia renovable per la seva llar. 

▪ Gestió del Certificat de Circumstàncies Especials del Nou Bo Social: El 

Real Decreto 897/2017, de 6 d’octubre, va regular el nou bo social així com al-

tres mesures de protecció pels consumidors domèstics d’energia elèctrica. Amb 

la nova normativa es van establir una sèrie de circumstàncies especials que in-

crementen el llindar econòmic per poder accedir al descompte del bo social. 

Per poder acreditar aquestes circumstàncies especials, es va determinar que 

es fes mitjançant un certificat acreditatiu signat pels Serveis Socials del muni-

cipi. A la ciutat de Barcelona, aquest certificat es gestiona pel servei de PAE, i 

es signa per l’IMSS, això va suposar un increment d’usuaris durant el 2018 que 

arribaven al Front Office per informar-se sobre aquest certificat, i un augment 

de les derivacions cap a Back Office per tramitar-lo. Arrel d’aquest augment in-

necessari de derivacions, es va establir doncs que el circuit per la tramitació 

d’aquest document amb l’IMSS es faria des de Front Office per tal d’accelerar 

la seva gestió i descongestionar les derivacions al Back Office. 

Després de realitzar la primera atenció, si la persona es troba en situació de vulnerabi-

litat  es deriva amb una cita prèvia programada a la oficina del Back Office perquè se li 

realitzi un assessorament personalitzat 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. 

Cal destacar que quan arriba a Front Office una persona amb mobilitat reduïda o neces-

sitat 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 

http://energia.barcelona/ca/calculadora-energetica
http://energia.barcelona/ca/consells-estalviar-energia
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manera no cal que es desplaci al Back Office, i a la llar es fan les gestions d’assessora-

ment i d’intervenció. 

4.1.2. Circuits del Servei d’Informació 

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’as-

sessorament a Back Office en un màxim de 48h. El circuit dona les pautes a 

seguir per restablir el subministrament el més aviat possible, treballant conjun-

tament amb la coordinació del servei. 

▪ Circuit IRER (Informe de Risc d’Exclusió Residencial) → Quan una persona  

arriba a Front Office i informa que té impagaments en les seves factures ener-

gètiques, 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. 

Durant l’any 2018 s’ha establert un nou circuit de treball en relació amb l’aplicació de les 

condicions per accedir al  Nou Bo Social: 

▪ Circuit tràmit bo social amb circumstàncies especials → Si l’usuari/a arriba 

al Front Office indicant que es vol tramitar el bo social per la via de circumstàn-

cies especials, s’activa el circuit de bo social per sol·licitar el certificat. Se li de-

mana tota la documentació necessària per acreditar la seva situació i compli-

mentar el certificat. 
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4.2. Servei d’Assessorament Energètic (Back Office) 

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

aris/es vulnerables. Es realitza una enquesta de 65 preguntes per analitzar quines ne-

cessitats 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 apartats: 

▪ Dades sociodemogràfiques: Per conèixer la situació personal del ciutadà/ciu-

tadana que arriba al servei. 

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

tatge en el que viu.  

▪ Dades de les instal·lacions: Per analitzar l’estat de les instal·lacions bàsi-

ques. Aquestes preguntes serveixen per determinar si serà necessari fer una 

intervenció 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 situ-

ació de vulnerabilitat i ja té un IRER que ho acrediti, i confirmar si té un tall in-

degut per poder reconnectar el subministrament. 

4.2.1. Gestions del Servei d’Assessorament Energètic 

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 deter-

minaran les  gestions que es poden realitzar sobre les factures energètiques, sempre 

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 per-

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

la reconnexió i restaurar el subministrament. 
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▪ 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 

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 contrac-

tada 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 

coneixement 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 de l’ACA: La gestió es realitza per adequar els trams que 

es facturen, 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. 

▪ 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 Barce-

lona 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 (2018), i la persona te-

nia el butlletí caducat, s’han de fer les gestions pertinents per obtenir el Butlletí 
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de Reconeixement de la Instal·lació Elèctrica en el cas d’electricitat, o el Certifi-

cat d’Inspecció de la Instal·lació en el cas de gas. 

▪ 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. 

Una última gestió que es realitza al Back Office és informar a les persones sobre els 

ajuts impulsats per a la rehabilitació d’interior d’habitatges, i els requisits per poder aco-

llir-se. Les sol·licituds dels ajuts s’han de tramitar a les Oficines d’Habitatge de Barce-

lona, i als PAEs s’informa sobre la documentació necessària per demanar l’ajut. 

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.  

4.2.2. Circuits del Servei d’Assessorament Energètic 

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 dels PAEs són una eina viva en continua modificació per adaptar-se a la 

realitat de les circumstàncies legislatives, de la gestió de les entitats involucrades (ad-

ministracions, comercialitzadores, entitats licitadores i altres entitats) i, sobretot de les 

persones. 

Així durant el 2018, s’han establert circuits de treball més eficients, s’han millorat els 

circuits de treball existents i s’han actualitzat aquells que han patit alguna evolució, o 

canvi com és el cas del circuit de Bo Social amb l’aplicació del Real Decreto 897/2017 i 

la posterior modificació amb el Real Decreto Ley 15/2018.  

Els circuits definits per executar-los des del 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 cir-

cuit per cada subministrament: electricitat, gas i aigua. 
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▪ 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: 

o Canvi de titular 

o Canvi de comercialitzadora 

o Eliminar serveis extres 
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▪ Tràmits d’electricitat: Aquest circuit determina els passos a seguir per realit-

zar les gestions explicades anteriorment de: 

o Canvi de titular 

o Canvi de comercialitzadora 

o Discriminació horària 

o Baixada de potència 

o Eliminar serveis extres 

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

gestions explicades anteriorment de: 

o Canvi de titular 

o Tarifa social 

o Canvi d’ús a domèstic 

o 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 

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

▪ 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. Es va actualitzar el circuit a finals de 2017 per 

adaptar-se al Real Decreto 897/2017 que modificava les condicions per accedir 

al bo social. A l’octubre de 2018 es va tornar a actualitzar el circuit per adequar-

lo al Real Decreto Ley 15/2018 que modifica alguns punts del Real Decreto 

897/2017. 

▪ 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. 

4.2.3.  Aplicació de nous convenis 

De la mateixa manera que s’actualitzen tràmits i circuits, també s’ha treballat durant el 

2018 en afavorir la creació de convenis de col·laboració per arribar a fer gestions amb 

els subministraments que els Punts d’Assessoraments Energètics no poden aconseguir 
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i que suposen un benefici per les persones en situació de vulnerabilitat energètica. Els 

convenis que s’han implementat durant el 2018 són: 

▪ Conveni de butlletins: S’estableix un conveni entre l’IMSS, el Gremi d’Ins-

tal·ladors i l’Agència d’Energia de Barcelona, per poder tramitar butlletins 

d’electricitat i de gas de forma, gratuïta per aquelles persones que atenem en 

situació de vulnerabilitat que necessiten realitzar una alta de subministrament 

d’electricitat o de gas, o una pujada de potència elèctrica en instal·lacions que 

tenen més de 20 anys, i tenen el butlletí caducat. Mitjançant el conveni de 

col·laboració, el Gremi d’Instal·ladors realitza les gestions pertinents per obtenir 

el Butlletí de Reconeixement de la Instal·lació Elèctrica en el cas d’electricitat, o 

el Certificat d’Inspecció de la Instal·lació en el cas de gas, i  l’Agència d’Energia 

es fa càrrec del cost quan les persones no poden assumir-lo. Des dels Punts 

d’Assessorament Energètic s’estableix un circuit de treball per poder sol·licitar 

els butlletins a través del conveni vigent. 

▪ Conveni d’Aigües: S’estableix un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i 

Aigües de Barcelona on s’acorda treballar conjuntament per trobar vies de 

col·laboració que permetin combatre la pobresa energètica, garantir el submi-

nistrament del servei bàsic d’aigua i assegurar el compliment de la llei i l’adap-

tació del servei a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat i/o 

risc d’exclusió residencial. El conveni estableix diversos acords, però els que 

afecten directament als PAEs i que s’han hagut de  treballar amb els professio-

nals per a implementar-los als circuits són les següents: 

o Estableix el procediment de tall de subministrament aplicant el principi de 

precaució de la Llei 24/2015. Crea el Fons de Solidaritat que és un ajut 

a fons perdut sobre el concepte de “subministrament d’aigua” per les fa-

mílies que es troben en situació de vulnerabilitat. 

o Aprova l’exempció de la Taxa de Clavegueram per les persones en situa-

ció de vulnerabilitat. 

o S’estableix la condonació del deute a totes les persones o unitats famili-

ars que es troben en risc d’exclusió residencial. 
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o Estableix la contractació provisional del subministrament en casos de per-

sones en Risc d’Exclusió Residencial per garantir el dret d’accés d’ur-

gència al subministrament d’aigua. 

o Compromet a l’Ajuntament de Barcelona a establir iniciatives amb les Ad-

ministracions pertinents per poder aplicar bonificacions o reduccions so-

bre i la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus, i sobre el Cànon 

de l’Aigua, en supòsits de vulnerabilitat econòmica. En aquest sentit 

s’ha treballat els últims mesos i recentment s’ha aprovat l’exempció de 

la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus en els supòsits es-

mentats. 

Des del PAE s’informa a les persones ateses de com els afecta l’aplicació 

del conveni, i s’han actualitzat els circuits de treball amb l’Institut Municipal 

de Serveis Socials per dur a terme els punts recollits en el conveni. 

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 preguntes 

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

tats: 

▪ 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·la-

ció 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 usuàries 

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

instal·lat durant l’any 2018 ha estat: 

▪ Burlete Polie. TesaMoll 10x9: 316 unitats. 

▪ Burlete Perfil V TesaMoll Corredera: 133 unitats. 
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▪ Burlete Tesaumbral 90x38 Blanc: 102 unitats. 

▪ Burlete Tesaumbral 90x38 Marró: 153 unitats. 

▪ TesaMoll Thermo Cover: 83 unitats. 

▪ Reflectors Radiadors: 11 unitats. 

▪ Rellotge sorra per dutxa: 107 unitats. 

▪ Reductor de cabal de dutxa: 257 unitats. 

▪ Termòmetre/higròmetre: 281 unitats. 

▪ Temporitzador: 50 unitats. 

▪ Regleta: 290 unitats. 

▪ Bombeta GU10 Silversanz: 167 unitats. 

▪ Bombeta GU5.3 Silversanz: 162 unitats. 

▪ Bombeta E27 SilverSanz 15W: 611 unitats. 

▪ Bombeta E14 SilverSanz 11W: 286 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’asses-

sorament 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 ma-

nera 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. 
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▪ 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. Durant 

l’any 2018 s’ha treballat seguint el Protocol de Bombers que es va iniciar a fi-

nals de 2017. Aquest protocol estableix un acord de col·laboració entre el Ser-

vei de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de Serveis 

Socials, en el qual es pauta com s’han de comunicar a l’IMSS les situacions de 

pobresa i/o pobresa energètica que es detectin durant les intervencions dels 

bombers. Quan l’IMSS revisa el protocol rebut i analitza que hi ha indicadors de 

pobresa energètica marcats, deriva aquests casos als Punts d’Assessorament 

Energètic per que es puguin treballar, i a partir d’aquí s’activa el circuit de bom-

bers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’any 2018 s’han rebut 26 derivacions a través del protocol que han arribat direc-

tament al PAE ja que presentaven només indicadors de pobresa energètica i no tenien 

referent professional de serveis socials. A part també hi ha hagut 107 casos del protocol 

de bombers que tenien alguna casuística de pobresa energètica però que s’han enviat 

primer a Serveis Socials perquè tenien també altres problemàtiques associades o bé 

tenien referent de Serveis Socials assignat que havia de valorar el cas prèviament. 
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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 aquesta 

eina entre altres es disposa dels indicadors de pobresa energètica de l’enfoc subjectiu, 

és a dir: 

a) pot mantenir la temperatura adequada a la llar hivern  

b) retràs en el pagament de subministraments energètics en els darrers 12 mesos  

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 44,5% de la 

població 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 energètica 

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 el 2018 que han declarat no poder mantenir una tempe-

ratura adequada a la llar durant els mesos d’hivern, ascendeix a 63%. Cal recordar que 

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

El 30,1% de les llars ateses 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 18,7%, lluny del 6% de les llars 

habitades per la població general de la ciutat de Barcelona.   
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En darrer lloc, existeix un percentatge elevat de llars que pateixen els tres indicadors de 

pobresa energètica, 7% i que per tant viuen diàriament en una situació de pobresa ener-

gètica severa. El perfil que responia a aquests 3 indicadors el 2017 era del 13,9%, per 

tant disminueix entenem que cada cop més arribem a tot tipus de llars i no només a les 

menys eficients. 

Gràfic 3. Indicadors de percepció de la pobresa energètica a Barcelona en llars ateses a PAEs. PAE, 
any 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 



                                Memòria 2018  -  Punts d’Assessorament Energètic  

 

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 apro-

ximar-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 ener-

gètica 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.  

Gràfic 4. Indicadors de percepció de la pobresa energètica segons factors demogràfics i socio-eco-
nòmics el 2018 

 

En destaquem que, el 65% de les persones que s’acosten al servei de PAEs no poden 

mantenir la temperatura de l’habitatge els mesos més freds de l’any. D’aquest 65% de 

persones ateses que passen fred a casa, és important remarcar que el 41% tenen me-

nors a càrrec, i un 10% són llars amb mare o pare sols amb menor. En quant a la situació 

laboral d’aquestes famílies en concret, el 63% tenen tots els membres de la untiat fami-

liar a l’atur. 
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També cal destacar que un 32% de les persones ateses al servei de PAEs afirma que 

té retards en el pagament de les factures. D’aquest 32% de persones ateses que tenen 

aquesta situació, és important recalcar que el 55% tenen menors a càrrec, i un 13% són 

llars amb mare o pare sols amb menor. En quant a la situació laboral d’aquestes famílies 

en concret, el 59% tenen tots els membres de la untiat familiar a l’atur. 

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 règim 

de lloguer, tant a preu de mercat com de lloguer social, i també les llars amb hipoteca 

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, especialment 

l'indicador de dificultats econòmiques en el pagament dels subministraments 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. 

En el gràfic següent es pot observar diferents indicadors respecte les deficiències tèrmi-

ques dels habitatge atesos per PAEs. En destaquem que el 18,7% de les llars declara 

tenir goteres, humitats o floridura en parets sostres o fonaments a l’habitatge. L’11% té 

defectes en parets exteriors i el 3% declara tenir defectes estructurals en l’habitatge. La 

combinació d’aquests tres indicadors ens adverteix que el 32,7% de les llars ateses pel 

servei de PAEs declaren viure en habitatges amb baixa eficiència energètica. La pre-

sència d’aquest defectes compromet greument l’aïllament tèrmic i l’eficiència energètica 

dels habitatges. 
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A més, el 15, 5% dels habitatges de les persones que han estat ateses per PAEs pre-

senten escassetat de llum natural i  en un 6%, són incapaces de disposar d’una ventila-

ció adequada. 

Gràfic 5. Indicadors de percepció de l’estat de l’habitatge a Barcelona en llars ateses a PAEs. PAE, 
any 2018 

 
 

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, impactes 

directes en la salut física. La salut mental també es pot veure afectada, 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'espai 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 desencadenen angoixa i/o 

estrès i/o canvis anímics, els quals a la vegada poden desencadenar 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 de la pobresa 

energètica i el confort habitacional. 

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

important càrrega de situacions de malaltia. El 4,6% de les llars ateses declaren que 

algun membre de la llar té necessitat d’una màquina d’assistència sanitària amb conne-

xió elèctrica.  

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

molt elevada (24 %) així com les malalties cardiovasculars, que es troba en un 33,1%. 
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En darrer terme, una dada que ens sembla alarmant és que el 41,4% de les llars ateses 

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, i per tant constatem com empitjora la salut de les persones. L’espiral o atra-

pament de la pobresa es retroalimenta.  

Gràfic 6. Indicadors d’estat de salut a Barcelona en llars ateses a PAEs. PAE, any 2018 

 

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 i per aquest motiu, una de les funcions clau dels PAEs és 

detectar vulneracions o incompliments de la legislació vigent i evitar talls per avis d’im-

pagament. 

Durant l’exercici del 2018, 4.461 famílies han rebut avisos de tall, el que suposa que un 

34% de les persones que arriben al servei de PAEs s’hi acosten amb avisos de 

tall.  

Si aquestes xifres les comparem amb les del 2017, on varen ser un 23% de les llars 

ateses les que manifestaven haver rebut avisos de tall, s’observa que la incapacitat per 

fer front les factures de subministrament repunta. 
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Gràfic 7. Distribució dels avisos de tall per tipus de subministrament energètic durant l’exercici de 
2018. 

 

Per altra banda, cal dir que les llars amb deutes pendents pateixen pràctiques d’asset-

jament per part de les diferents empreses comercialitzadores dels subministraments 

energètics. Com es pot veure en el gràfic següent, el 18% de les persones ateses  a 

PAEs declarava haver patit trucades, missatges o cartes reclamant el deute en el sub-

ministrament d’electricitat, un 10% en el cas del subministrament de gas natural i un 

14% en el cas del subministrament d’aigua. 

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 durant el 2018 
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S'han produit un total de 4.461 avisos de tall de subministrament a Barcelona
ell 2018. Per tant, un 34% de les llars ateses a PAEs ha rebut avisos de tall.
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Els PAEs també acompanyen l’elaboració i gestió de la Sol·licitud de l’Informe de Risc 

d’Exclusió Residencial (SIRER). Durant el 2018 s’han tramitat 2.595 sol·licituds.  

Gràfic 9. Evolució mensuals relativa als SIRERs lliurats i als IRERs efectius realitzats. 

  

Aquests tràmits conclouen en el retorn de l’IRER (Informe de Risc d’Exclusió Residen-

cial) per part de l’IMSS, que és indispensable per protegir les famílies de possibles talls 

de subministrament. Durant el 2018 s’han tramitat 2.595 Sol·licituds d’IRER, dels quals 

un 87% s’han convertit en IRERs. 

5.3.1. Diagnosi de talls 

Des de Coordinació de Servei s’han analitzat tots els talls que han rebut les persones 

ateses durant l’any 2018. Per la diagnosi s’ha considerat avaluar els talls en funció de: 

Tipus de subministrament. 

Casuística del tall per estudiar la possibilitat d’una sanció a les companyies per 

incompliment de la Llei 24/2015. 

Per territori per analitzar en quines zones de la ciutat s’estan rebent major nombre 

de talls. 

Per empreses comercialitzadores per localitzar quines empreses estan realitzant 

més talls. 
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5.3.1.1. Talls per subministrament 

Taula 1 - Gràfic 10. Distribució de talls segons el tipus de subministrament 

 

5.3.1.2. Talls per casuístiques 

Com es pot veure en la taula i la gràfica següents dels 355 talls realitzats durant el 

2018, els que poden ser susceptibles d’una sanció són 207 donat que un el 37% 

dels talls els usuaris no eren titulars del subministrament, el 4% eren contractes no 

domèstics i un 1% eren altres causes que no es podia demostrar vulnerabilitat ener-

gètica. 

 

Taula 2 - Gràfic 11. Distribució de talls segons la casuística 
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No titular 130 
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Total 355 
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5.3.1.3. Talls d’electricitat 

Els 332 talls d’electricitat segueixen els mateixos percentatges comentats en l’apar-

tat anterior. Predominen els talls amb possibilitat de sanció (58%), mentre els no 

titulars són un 38%, un 3% tenen contracte no domèstic i un 1 % la causa del tall 

està relacionada amb causes diferents a la vulnerabilitat. 

Taula 3 - Gràfic 12. Distribució de talls d’electricitat segons la casuística 

 

5.3.1.4. Talls de gas 

Com es pot comprovar en la següent taula, el nombre de talls de gas són menors, 

això és degut a que molts usuaris en situació de vulnerabilitat, viuen en habitatges 
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sense connexió de gas, o donen de baixa el subministrament i utilitzen alternatives 

menys saludables, més cares i menys ecològiques, com el butà o els calefactors 

elèctrics, o directament cap sistema per millorar el confort tèrmic de la llar. 

Taula 4 - Gràfic 13. Distribució de talls de gas segons la casuística 
 

 

 

 

5.3.1.5. Talls d’aigua 

Com es pot comprovar durant tot el 2018 Aigües de Barcelona no ha realitzat cap 

tall a usuaris domèstics a la ciutat de Barcelona. 

Taula 5 - Gràfic 14. Distribució de talls d’aigua segons la casuística 

 

5.3.1.6. Talls per territori susceptibles de rebre sancions  

Dels 207 talls susceptibles de sanció en la ciutat de Barcelona durant el 2018, el lot 

territorial amb més talls segueix sent Sant Andreu-Sant Martí amb diferència, això 

va en relació a que també hi ha més ciutadania que fa servei dels PAEs en aquest 

territori, i que és un punt calent de vulnerabilitat energètica. 

Taula 6 - Gràfic 15. Distribució de talls per tipus de subministrament i territori 
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5.3.1.7. Talls per empresa susceptibles de rebre sancions  

Dels 207 talls susceptibles de sanció en la ciutat de Barcelona durant el 2018, l’em-

presa que realitza més talls d’electricitat és Endesa Energia XXI S.L.U. del mercat 

regulat, amb un total de 109 talls. 

Taula 7- Gràfic 16. Distribució de talls segons la casuística 
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Talls electricitat Talls gas

Territori Talls electricitat Talls gas Talls per territori 

NB (Lot 1) 38 1 39 

SASM (Lot 2) 59 5 64 

CVE (Lot 3) 33 4 37 

SSGLCSM (Lot 4) 31 3 34 

GHG (Lot 5) 32 1 33 

Talls per subministrament 193 14 207 

Territori Talls electricitat Talls gas Talls per empresa 

Endesa Energia XXI S.L.U 109 2 111 

Endesa Energia S.A. Unipersonal 74 4 78 

Iberdrola Clientes S.A.U. 6 2 8 

Flip Energia S.L. 2 0 2 

Geo Alternativa S.L. 1 0 1 

Naturgy Iberia S.A. 1 4 5 

Viesgo 0 1 1 

Audax Energia S.A. 0 1 1 

Total per subministrament 193 14 207 
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5.3.1.8. Talls amb possibilitat de sanció 

Les empreses que han realitzat talls a persones titulars del subministrament que 

tenien Informe de Risc d’Exclusió Residencial, derivat de la Llei 24/2015 en el mo-

ment del tall, o que s’havia notificat la seva vulnerabilitat, són principalment Endesa 

en el mercat regulat en 16 casos i Endesa en el mercat lliure en 11 casos. 

Taula 8 - Gràfic 17. Distribució de talls segons la casuística 
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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 

Durant l’exercici de l’any 2018, s’han atès 13.301 persones al servei de PAEs, de les 

quals 3,2 % han estat ateses directament als domicilis per qüestions de mobilitat redu-

ïda. El nombre de persones ateses del servei de manera indirecta, són totes aquelles 

que viuen a les llars on PAEs hi ha fet una intervenció, i han estat:  33.434 persones.  

Gràfic 18 i 19. Nombre total de llars ateses i persones destinatàries directes en els Punts Assesso-
rament Energètic. PAE 2018 
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Durant l’exercici del 2018 s’han atès un total de 13.301 llars. Entem com a llar atesa, la 

unitat familiar o de convivència que s’atén sota un mateix expedient. Aquestes, han estat 

ateses en qualsevol dels nivells d’intervenció que configuren el servei:  

a) Atenció informativa a l’oficina de Front Office 

b) Atenció d’assessorament energètic amb cita prèvia (Back Office) 

c) Intervenció a la llar.  

En relació a les mateixes dades, l’any 2017 es varen atendre 8.588 llars. Per tant el 2018 

el servei de PAEs ha incrementat el volum d’atencions en un 55%, les atencions 

directes a les llars per mobilitat reduïda han augmentat un 53,74% i les persones que 

viuen a les llars on s’ha intervingut han augmentat un 44,51%. 

Això suposa una mitja de 1.108 llars ateses, cada més a la ciutat de Barcelona en el 

servei de PAEs i 2.786 persones cada mes que en són beneficiaries indirectes. 

En el gràfic següent s’observen les dades l’evolució mensual de persones ateses al ser-

vei de PAEs. S’hi pot llegir que el servei repunta el volum d'activitat en els mesos de 

més fred del 2018 (febrer i octubre) es manté sobretot durant la primavera.  

Gràfic 20. Evolució mensual de persones ateses en els Punts Assessorament Energètic el 2018 
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L’activitat al servei té el seu punt més baix a l’estiu, ja que la pobresa energètica sovint 

es relaciona amb un fenomen estacional, però com s’observa a la gràfica, la població 

s’acosta al servei també en el mesos de primavera. Cal afegir, que les entrades al servei 

durant el mes d’agost són inferiors significativament, ja que la meitat d’oficines de PAEs 

es mantenen tancades.  

El servei de PAEs ha atès a 11.167 persones a Front Office, a 7.740 persones els hi 

hem ofert assessorament energètic al Back office en el marc de l’atenció personalitzada 

amb cita prèvia, i s’han fet 1.178 intervencions a les llars per tal de millorar-ne la seva 

eficiència o donar suport en l’assessorament energètic. 

Pel que fa l’accés a Front Office en relació al territori, les xifres d’accés a FO són les 

següents:  

- Sant Andreu – Sant Martí ha atès a 3.230 persones  

- Ciutat Vella i Eixample ha atès a 2.095 persones  

- Nou Barris – ha atès a 2.094 persones  

- Sants, Sant Gervasi, Les Corts i la Marina: ha atès a 1.999 persones 
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- Gràcia- Horta-Guinardó: ha atès a 1.747 persones 

 

Gràfic 21. Evolució mensual de persones ateses a Front Office als PAE 2018, segregades per territori 

 

 

Gràfic 22. Distribució de les persones ateses a Front Office als PAE 2018, segregades per territori 

 

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

el PAE Nou Barris (Verdum) i el PAE Sant Andreu, i les que presenten menor activitat 

són PAE Corts, PAE de la Marina i PAE de Gracia.  

6.1.2. Perfil de les persones ateses  

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.  
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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 so-

brecàrrega 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 

67,1% de persones ateses són dones.  

Les dades recollides al servei de PAEs, mostren que el 37,5% de les persones ateses 

a PAEs el 2018 són nascudes a Catalunya, i un 25% nascudes a la resta de l’estat 

espanyol. Per tant un 62,5% de les famílies que s’adrecen a PAEs tenen la nacionalitat 

espanyola i un 37,5% són famílies nouvingudes. En relació a les dades del 2017, cal dir 

que augmenten les families nascudes a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol que 

cada cop més s’adrecen a PAEs en relació a les nouvingudes. 

El 31,4% 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 unitats familiars que s’adrecen a les oficines destaca per 

estar format per llars amb menors a càrrec (32%). També representen una proporció 

important les llars formades per mare o pare sol amb menors (9,5%). 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 33% 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 servei 

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 aquesta situació. 

Gràfic 23. Perfil de persones usuàries referents de les llars ateses a les oficines PAEs. PAE, any 
2018 
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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 se-

güent gràfic es mostra l’evolució mensual de derivacions realitzades per Centres de Ser-

veis Socials.  

El 49% 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 troben 

localitzats en el territori d’intervenció de Ciutat Vella i Eixample.  

Gràfic 24. Comparativa de l’Accés a PAE 2017-2018 
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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 vul-

nerables 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. 

▪ Bombers de Barcelona: tenen la tasca d'observar si falta subministrament ener-

gètic 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 po-

bresa 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 energètica 

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

intervenció 

A 31 de desembre de 2018 el nombre de llars ateses al servei d’Assessorament Ener-

gètic ha estat de 7.740 llars, i 1.178 han estat ateses en el servei d’intervenció. Cada 

llar que ha estat intervinguda al servei d’assessorament i d’intervenció de promig ha 

estat atesa 1,4 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.  

Observem que l’activitat d’assessorament repunta els mesos més freds de l’any respo-

nent a les lògiques del servei. Però sobretot, just després d’aquests pics d’afluència a 

Front Office, ja que la feina d’assessorament s’assumeix amb cita prèvia i per tant la 

gràfica detecta més volums d’assessorament acumulats en els mesos posteriors a l’alt 

nivell d’afluència de Front Office.  
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Gràfic 26. Evolució mensual llars ateses en el servei d’assessorament energètic. PAE 2018 

 

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’op-

timització 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 47% de les llars ateses tenen el 

servei elèctric contractat en el mercat lliure, on cal recordar, no existeix la possibilitat de 

bonificació en cas de consumidor vulnerable. El 69% de les llars que s’han acostat a 

PAEs no disposava de bo social i un 75% no disposa de discriminació horària.  

Gràfic 27. Situació subministrament elèctric abans intervenció servei assessorament. PAE 2018  
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En el cas del subministrament de gas la possibilitat d’optimització tarifària és més redu-

ïda, tot i això cal destacar que fins al 41% 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 disponible de 

les llars intervingudes, això succeeix en el 18% de les llars intervingudes. 

Gràfic 28. Situació de subministrament de gas abans de la intervenció del servei d’assessorament. 
PAE 2018  

 

El marge d’optimització en el subministrament de l’aigua és força alt, ja que existeixen 

diverses 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 segons les persones empadronades a l’habitatge encareix molt la despesa del 

subministrament de l’aigua. Aquesta situació s’ha pogut observar en el 71% de les llars 

intervingudes. Les mesures de bonificació tarifària en el subministrament de l’aigua són 
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dos: la tarifa social i el fons de solidaritat. Al respecte, trobem que el 35% de les llars no 

disposa de tarifa social tot i reunir els requisits per a ser-ne beneficiari i el 64% tampoc 

disposava de la bonificació del fons de solidaritat, tot i reunir tots els requisits.    

Gràfic 29. Situació de subministrament d’aigua abans de la intervenció del servei d’assessorament. 
PAE 2018  

 

Al llarg del 2018 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 30. Principals gestions realitzades a nivell tarifari 2018 

 
En general, s’observa un increment en totes les xifres respecte el 2017. Pel que fa els 

canvis de titularitat (860 el 2017), s’observa un increment del 118%, pel que fa els canvis 

de potència se n’han gestionat un 40% més que l’any anterior, i s’ha augmentat en un 

126% la xífra de bons socials tramitats. 

El motiu principal d’aquestes dades ha estat l’augment de les persones ateses al servei 

d’assessorament, que influeix directament en que es realitzi un major nombre de 
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gestions. I en segon lloc és degut a la optimització dels processos i millora dels circuits 

de treball, que ha fet que els professionals tinguin més agilitat per realitzar les tramitaci-

ons.  

 

7. Acció i intervenció: Eix de foment de 
l’ocupació i millora de l’ocupabilitat 

7.1. 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 2018 l’atur era del 11,7%, entre una 

població activa sensiblement disminuïda. Per altra banda, l’atur de llarga durada, entès 

com un any o més en situació d’atur, era un fenomen pràcticament minoritari en el 2007, 

amb només un 1,5% dels aturats; actualment al 2018 ha passat a ser d’un 4,7%. 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.   

Pel que fa al la taxa d’ocupació en la franja d’edat entre els 55 i 64 anys comença a 

créixer a partir de l’any 2013, amb una certa recuperació econòmica, fins arribar al 

56,3% l’any 2018. 

Malgrat que veiem una evolució de creixement de la taxa d’ocupació en totes les franges 

d’edat, considerem que és rellevant destacar que en les franges d’edat de 55 a 64 anys 

és on la taxa d’ocupació és més baixa, manifestant la dificultat d’accés al mercat laboral 

en edats més avançades.  

La manca d’oportunitats laborals en aquest context econòmic recessiu i, la constant mo-

dernització del mercat de treball com a conseqüència de la innovació tecnològica, posa 
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en evidència la necessitat de noves competències laborals que sovint no es corresponen 

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 condici-

ons d’ocupació.  

7.2. Perfil de les persones participants als plans d’ocu-
pabilitat: 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.  

Descripció sociodemogràfica i econòmica de les persones participants  

Els PST han estat majoritàriament dones, així el 67% eren dones i el 33% eren homes, 

tal com s’observa en el gràfic següent. La majoria dels participants superava els 45 anys, 

concretament un 83% dels participants tenien més de 45 anys, i la mitjana d’edat era de 

de 52 anys. Majoritàriament, el 85% de les persones participants són nascudes a Cata-

lunya o la resta d’Espanya. El nivell educatiu de les persones participants no és ni molt 

menys baix, destaca que el 31% declara tenir estudis universitaris.  

Gràfic  31. Descripció del perfil de persones participants al Programa de Suport al Territori. PAE 

2018 
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La situació econòmica de les persones participants cal contextualitzar-la en una desigual 

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 entre la pobla-

ció i té conseqüències en el benestar de les persones. 

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 podem 

destacar que el 58% de les llars de les persones participants pateixen carència material 

severa, comparativament amb la població general de Catalunya la diferència és ex-

trema, actualment és del 5%.  

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. Aquesta és una de les raons, on 

des del Pla d’Ocupació es fa èmfasi en aquesta franja d’edat, responen com a servei 

públic a reforçar l’ocupabililitat de les persones que es veuen expulsades del mercat per 

raó d’edat. Un 83% persones que han participat en els plans d’ocupació del 2018, eren 

majors de 45 anys.  

Els i les participants es trobaven majoritàriament, en situació d’atur menys de 12 mesos, 

però manifestant que la seva situació prèvia eren feines temporals altament precaries, i 

generalment a temps parcial. En aquest sentit, malgrat esta treballant, no els hi permetia 

cobrir les necessitats bàsqiues, i es cronificava la situació de vulenrabilitat.  

                                                

 

1Rica, S. de la & Anghel, B., 2014. Los parados de larga duración en España en la crisis actual. 
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 El 29% dels i les participants es trobaven en situació d’atur de llarga durada, portant 

entre 1 i 2 anys a l’atur. La resta, el 24% que malgrat ser la xifra més petita, és clarament 

significativa, són persones que portaven en situació d’atur més de dos anys de forma 

ininterrompuda.   

 

Gràfic 32. Temps en situació d’atur dels participants abans d’entrar al programa Suport al Terri-

tori.  

 

7.3. Formació i pràctiques de suport al territori 

Metodològicament hem considerat la formació dels i les participants de manera conti-

nua. Són 8 mesos de formació que es distribueixen en: dos mesos de formació en com-

petències 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’ob-

jectiu és, per una banda,  l’activació i mobilització del recursos personals i competencials 

de la persona i , per una altra, aquest procés de millora competencial el vinculem 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 efectiva 

als territoris, ens ha permès el seguiment, orientació i coneixement dels/les participants 

facilitant l’assoliment de continguts i l’adaptació a la dinàmica formativa i laboral poste-

rior. 

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 
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7.3.1. Formació en competències tècniques i transversals   

Durant l’any 2018 hem format a 39 persones impartint un total de 538 hores lectives. La 

distribució d’aquestes hores és la següent: 

 

Gràfic 33. Distribució per àmbit de continguts de la formació.  

  

En quan als continguts Teòric-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 domèstiques, Ins-

tal·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 recursos 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 ener-

gètics, etc.,  
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Dins de la formació teòric pràctica s’han realitzat tallers en electricitat bàsica, amb l’ob-

jectiu, 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 com-

petències específiques i transversals definides al perfil professional que han permès el 

desenvolupament personal i professional dels/les participants: Competències TIC, d’ac-

cés 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, 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 treball en equip. 

La formació social s’ha centrat en el treball en la diversitat, en la formació de gènere, en 

tècniques de resolució de conflictes, com la mediació; gestió de les emocions i acció 

social i participació. Hem enriquit la formació amb col·laboracions d’agents externs es-

pecialitzats en alguns d’aquest àmbits.   

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 càpsules 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 inicialment 

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 
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les competències transversals més adients pel desenvolupament de les tasques i funci-

ons que els professionals de suport haurien de portar a terme en la fase posterior de 

treball als territoris.  

L’organització de la formació es va dissenyar en un format modular amb càpsules for-

matives vinculades a les 8 competències bàsiques agrupades en 4 grans blocs temàtics: 

Competències de comunicació i relació, d’identificació, d’afrontament i instrumentals bà-

siques. 

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 vin-

culades al servei, sessions amb dinàmiques de grup i rol playing recreant situacions 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. 

7.3.2. Pràctiques de suport al territori 

Dins de la fase de formació en competències els participants van realitzar 86 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 aten-

dre, l’equip de treball i l’entitat gestora del territori.  

▪ Afavorir la vinculació i la identificació de les persones amb el projecte. 

▪ Millorar l’assoliment de les competències tècniques i transversals. 

Per la millora del seguiment i la formació dels/les professionals de suport en el territori, 

durant els quinze dies de pràctiques, es distribueixen en tres dies al territori, i posterior-

ment dos dies a coordinació de servei, per tal d’aprofundir i resoldre tots aquells dubtes 

que han pogut sorgir durant l’estada a territori.  

Aquesta combinació permet fer un procés d’adaptació al lloc de treball progressiu amb 

un acompanyament continui per part dels agents de formació. 

La metologia de treball durant el periòde de pràctiques es recull en el circuit d’acollida 

compartit per les entitats del territori, on es fa especial èmfasi en la presentació del servei 
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i equip estable, i per altra banda l’explicació i descripció de les particularitats de cada 

territori. Hi ha una rotació en els diferents perfils professionals per tal de fer una valoració 

tècnica i competencial per part dels professionals que s’incoporen a l’equip de territori.  

Aquestes accions ens permeten realitzar un seguiment més ajustat en l’assoliment de 

l’aprenentatge durant la fase de formació pràctica a territori, amb un treball de coneixe-

ments pràctics de funcionament de l’equip i reforçant els coneixements tècnics i compe-

tencial transmesos en la formació.  

7.3.3. 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 situ-

ació d’una persona respecte la seva inserció laboral i conèixer les seves necessitats en 

qualsevol moment de la seva trajectòria laboral. 

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 treba-

llador/a social de la persona atesa. Aquesta eina és un qüestionari que era contestat 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’inter-

venció 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  
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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.  

Taula 9. Diagnòstic d’ocupabilitat: Resultats comparatius pre-post intervenció 2018 

 
Abans Programa    
Suport al Territori 

Després Programa       
Suport al Territori 

Diferència  

Competències Professionals  4,2 5,9 
1,7* 

 

Competències Personals 6,3 8,5 2,2 

Coneixement Context Laboral 7,3 9,4 2,1 

Situació Context Social 7,7 11,4 3,7 

Actituds i Adaptabilitat 7,2 11,4 4,2 

* 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 
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Són aquelles habilitats, destreses i capacitats, que defineixen la relació persona-produc-

ció per a la consecució d'un resultat professional. Aquesta dimensió té en compte les 

competències transversals, que qualsevol treball requereix, independentment 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 1,70 punts amb la intervenció, 

i que malgrat no sé estadísticament significatives, si que les podem enmarcar en la idea 

que són competències que requereixen de més temps per poder observar la seva evo-

lució.   

Competències personals 

Són capacitats tècniques bàsiques i capacitats relacionals adquirides a través de la for-

mació i/o l’experiència al llarg de tot el cicle vital. Aquesta dimensió compren les habili-

tats, destreses i capacitats necessàries per a que la persona pugui actuar de manera 

activa i, així mateix, competències relacionals, fonamentals per a una saludable relació 

entre persones a nivell professional. Habilitats que han augmentat la seva valoració de 

manera significativa, amb un 2,2 punts, podent afirmar que hi ha una millora estadísti-

cament significativa.. 

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 2,1 punts, verificant l’esforç que s’ha 

fet a nivell formatiu i de treball per tal d’enfortir el coneixement del mercat laboral a l’en-

torn de les noves oportunitats de feina observades en l’àmbit social, i més concretament 

com agents energètics. És l’inici d’un d’un procés d’apoderament i aprenentatge d’un 

nínxol laboral que, per altra banda, també es troba en una fase inicial, però que cada 

cop pren més força i per tant, ofereix noves oportunitats laborals.  

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. Aquesta dimensió és una de les que rep un impacte més 

gran en la persona, amb un augment de 3,7 punts en comparació a l’inici del pla. En 
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aquest sentit, malgrat ser un pla de 8 mesos, es veu com l’impacte en el context social 

de la persona és significatiu, oferint més oportunitats de relació personal i laborals i co-

bertua de les seves necessitats bàsiques, tal com s’observa en la taula. També ens 

agradaria destacar que la puntuació màxima d’aquest ítem és de 22 punts, i en aquest 

sentit, encara estem lluny d’arribar al nivell òptim en la situació de context social de les 

perones participants.  

 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 treba-

llar, que en nombrosos casos es trobava erosionat per un temps prolongat de desocu-

pació i l’aprenentatge i predisposició a introduir-se en un nou àmbit laboral. La interven-

ció 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 4,2 

punts, un increment estadísticament significatiu, i bé cal destacar que és la dimensió 

que ha obtingut un salt qualitatiu més gran en comparació a la resta de dimensions.   

7.3.4. 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 

que ha estat molt satisfactori. 

Després de la primera edició del pla d’ocupació, es van reincorporar al mercat laboral 7 

persones, de les 20 persones participants.  

Durant el 2018, en el qual s’han finalitzat dos plans d’ocupació, s’han reincorporat en el 

mercat laboral 11 persones, després de participar en el servei.   
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Per tant, un 18% de les persones que han participat en el pla d’ocupació ha trobat feina 

durant el 2018.  

Després de la finalització del tres Plans d’Ocupació podem fer una primera valoració de 

l’impacte a nivell ocupacionals de les persones que hi han participat, veient que durant 

aquests dos anys del servei, 18 persones han trobat feina després de mesos, o fins i tot 

anys en situació d’atur.   

Figura 6. Reinserció laboral post Programa Pla d’ocupació. PAE 2018  

 

A continuació, presentem els resultats de la valoració de qualitat obtinguts per mitjà d’un 

qüestionari de satisfacció que les persones participants varen contestar  a la finalització 

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 competèn-

cies transversals. El 88% 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, un 88%. En ge-

neral les persones participants consideren que el programa els ha estat útil per adquirir 

coneixements i habilitats valorades pel sector, 82%  
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Taula 10. Grau de satisfacció a la formació rebuda  

Valora en una escala de l'1 al 5 els se-
güents aspectes: 

Total-
ment 

desacord 

Desa-
cord 

Ni 
d’acord 

ni  
desa-
cord 

D’acord 
Total-
ment  

d’acord 

He rebut una formació apropiada pel 
treball que he realitza 

  
 12% 59% 29% 

He millorat competències transversals 
desitjables per al mercat laboral 

   12% 41% 47% 

L'activitat laboral m'ha permès adquirir 
coneixements generals sobre el sector 

    18% 18% 65% 

 

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 88% 

valora positivament el tracte i respecte rebut pels professionals. Pel que fa a la satisfac-

ció respecte l’orientació laboral està valorada positivament amb un 75%, xifra que aug-

menta significativament de l’any anterior, on el 55,5% tenia una bona valoració de l’ori-

entació rebuda. En termes generals, un 69% de les persones participants es van 

manifestar satisfetes respecte el seguiment individual, valoració que augmenta fins a un 

88% a la rebuda respecte la coordinació dels tècnics i tècniques.  

Taula 11. Grau de satisfacció amb l’acompanyament rebut  

Valora en una escala de l'1 al 5 els se-
güents aspectes: 

Total-
ment 

desacord 

Desa-
cord 

Ni 
d’acord 

ni  
desa-
cord 

D’acord 
Total-
ment  

d’acord 

M'han tractat amb respecte i valorat de 
forma positiva les meves aportacions 

  
 13% 50% 38% 

M'han orientat laboralment de manera 
correcta 

  13% 13% 38% 38% 

Estic satisfet/a pel que fa al seguiment 
individual rebut 

  13% 19% 25% 44% 

Estic satisfet/a respecte a la coordina-
ció general dels / les tècnics /tècniques 

  12% 59% 29% 
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Els i les participants s’han involucrat intensament en el treball de servei a la comunitat, 

com s’observa en la taula, el 81% 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.  

Taula 12. 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: 

Total-
ment 

desacord 

Desa-
cord 

Ni 
d’acord 

ni  
desa-
cord 

D’acord 
Total-
ment  

d’acord 

El meu treball ha estat útil per lluitar 
contra la pobresa energètica a Barce-
lona 

  19% 38% 44% 

Ha influït positivament en la visió que 
tinc de l'acció o serveis a la comunitat 

  6% 35% 59% 

M'agradaria en un futur realitzar treballs 
per a la comunitat 

  6% 24% 71% 

 

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 Programa 

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 24% té una visió més negativa sobre les seves expectatives 

laborals futures.  
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Taula 13. 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: 

Total-
ment 

desacord 

Desa-
cord 

Ni 
d’acord 

ni  
desa-
cord 

D’acord 
Total-
ment  

d’acord 

M'ha resultat útil per orientar la meva 
carrera professional 

  12% 47% 41% 

Estic satisfet/a amb el desenvolupa-
ment de les activitats d'orientació labo-
ral 

  19% 56% 25% 

Han augmentat les meves expectatives 
d'obtenir una feina 

 6% 18% 24% 53% 

 

Finalment, la valoració de les persones participants al programa sobre la seva satisfac-

ció general és bona, el 94% està satisfet o molt satisfet respecte el programa.  

 

Taula 14. Grau de satisfacció amb el programa en termes generals 

Valora en una escala de l'1 al 5 els se-
güents aspectes: 

Total-
ment 

desacord 

Desa-
cord 

Ni 
d’acord 

ni  
desa-
cord 

D’acord 
Total-
ment  

d’acord 

Considerant tots els aspectes, estic sa-
tisfet/a amb l'experiència laboral adqui-
rida 

  6% 31% 63% 
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8. 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 vulne-

racions o incompliments de la legislació vigent en aquesta matèria. Per això és tan im-

portant que les persones siguin conscients que tenen a l’abast un servei especialitzat en 

acompanyar-los i orientar-los en la prevenció, l’abordatge de la problemàtica i la defensa 

dels seus drets.   

Un factor a tenir present a l’hora d’elaborar una proposta comunicativa i d’actuació en-

vers un col·lectiu que pateix vulnerabilitat, és la situació d’aïllament i manca de relacions 

de suport que pateixen moltes d’aquestes persones. En aquest sentit, la generació 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 ciu-

tadania i entitats socials reconegudes als territoris, 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. 

Al llarg de l’anualitat del 2018 s’han desenvolupat 188 tallers de capacitació i formació 

a persones en situació de vulnerabilitat social per a facilitar la comprensió de les factures 

de gas, electricitat i aigua, així com per assessorar en canvis de comportament i mesu-

res de baix cost per a estalviar en els rebuts de subministraments bàsics i imprescindi-

bles en una llar. Podem parlar de 1106 persones que han assistit a tallers del 2018, 

reforçant la sensibilització en dret energètics a la ciutadania, a la vegada que es fa un 

treball de divulgació i educació en el temes abans esmetats.  

El grau de satisfacció mitjana de les persones assistents és d’un 9,4 sobre 10, mostrant 

la seva opiniói vers els tallers com a quelcom útil i necessari tant a nivell personal com 

comunitari.  

En total 2492 llars han estat formades i capacitades en els tallers, jornades informatives 

i càpsules que s’han impartit a la ciutat. 
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En la gràfica següent apareix el nombre d’intervencions mensuals de sensibilització i 

formatives en relació i comparació entre l’exercici del 2017 i 2018 

Gràfic 35. Distribució mensual d’actuacions de sensibilització i capacitació a la ciutadania  

 

A més de les intervencions de sensibilització i formació des de les coordinacions territo-

rials, s’han fet nombroses trobades amb els/les responsables de serveis socials, CAPs, 

i referents d’atenció a la ciutadania.  

A la següent taula es poden veure les xifres que fan referència a les presentacions i 

reunions del servei PAE.  

 

En comparació l’any 2017, són significatius l’augment de trobades i reunions amb Ser-

veis Bàsics de la ciutat, com els CAP i Centres de Serveis Socials. Les trobades amb 

Serveis Socials han incrementat per tres en comparació l’any anterior.  
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Pel que fa a les trobades i reunions amb associacións de veïns també hi ha hagut un 

creixement exponencial, quasi del 100%, fomentant que cada cop més el PAE sigui un 

servei municipal conegut i reconegut per la ciutadania en general, i no només pels 

col·lectius més vulnerables.  

Pel que fa a les Taules de Salut dels barris la xifra s’ha mantingut respecte el 2017. 

Fent referència a les reunions amb seus del districte hi ha hagut una disminució del 

nombre de reunions en comparació el 2017, considerem que és degut a un major conei-

xement del projecte, i que principalment les relacions amb Districte s’han reforçat més 

des de la Coordinació General del servei que des de les Coordinacions Territorials, ja 

que al llarg de tot l’any anterior s’hi havia fet un èmfasi especial.  

El mateix passa amb les reunions amb Associacions, Fundacions i entitats del barri, que 

també han disminuit, ja que durant el 2017 es va fer un gran esforç en la difusió del PAE 

en 106 reunions en aquest sentit, i durant el 2018 aquestes reunions de presentació 

s’han transformat en la programació de tallers específics en el si d’entiats i fundacions.  

Per últim, pel que fa el protocol de bombers hem tingut 133 derivacions, 26 de les quals, 

van ser derivades directament al PAE. 

També hem fet trobades per generar aliances amb el Sindicat de llogaters o la OMIC. 

 
En total, s’han realitzat 473 hores de tasques preventives i formatives enfocades a rea-

litzar un treball de sensibilització a la ciutadania i de difusió del projecte de PAEs en el 

texit associatiu de cada territori, al mateix temps que es fa un treball col·laboratiu i de 

coordinació amb altres serveis bàsics de la ciutat especialment amb els Centres d’Aten-

ció Primària i Centres de Serveis Socials.  

 

Un dels valors afegits és que cada territori, genera i proposa tallers i presentacions de 

servei segons les particularitats i les necessitast detectades, tenint com a objectiu comú 

la sensibilització sobre eficiència energètica i donar a conèixer els serveis que ofereix el 

PAE com a garant dels drets energètic de la ciutadania com a servei universal.  

 

En els annexos d’aquesta memòria hi trobareu les Memòries Territorials on s’hi especi-

fiquen els detalls de cada intervenció segons el territori.  
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9. Avaluació i qualitat del servei 
 

Des de la Coordinació de PAEs s’han genenerat diverses accions amb la voluntat d’ava-

luar, fer el seguiment, atendre i millorar les diverses branques d’actuació. 

9.1. 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 4.955 enquestes de satisfacció (un 37,25% de les persones ateses) i 

mostren 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 9,5 sobre 10.  

Alhora volem destacar que hem rebut informalment valoracions molt positives per part 

d’entitats i Serveis Socials, que afirmen que l’existència del servei de PAEs ha alleugerit 

part de la seva feina. També se’ns ha fet saber que la nostra implicació en espais co-

munitaris es considera positiva i necessària. 

9.2. IRIS 

Durant el 2018 s’han rebut 40  fitxes IRIS vinculades al servei de PAEs. 

-  Per avís de tall de subministrament o tall de subministrament produït:         24 

- Per l’atenció al PAE / Retard en fer l'informe d'exclusió social:                       14 

- Altres: Petició d'informació sobre pobresa energètica:                                      2 
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9.3. Auditories tècniques als territoris 

 

La darrera eina que es va dur a terme en el sí de l’exercici del 2017 i que s’ha ampliat 

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 qualitat 

necessària del servei i que tots els tràmits que es realitzen es fan seguint els circuits 

establerts. Alhora també ens permet avaluar si la metodologia de circuits són 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. 

Durant el primer any del servei es va fer seguiment de diferents casos, i en algunes 

gestions realitzades pels professionals es van detectar diferents errors en el procedi-

ment o en la forma d’interpretar el circuit de treball. Aquest seguiment es va realitzar a 

través de l’aplicatiu i això va permetre detectar també que durant el primer any del pro-

jecte hi havia moltes dades pendent d’introduir al programa informàtic, i que era urgent 

que es solucionés.  

Per tot això es va considerar necessari realitzar a tots els nivells del servei: informació, 

assessorament i intervenció, per poder aplicar solucions als errors detectats.  

En primer lloc, durant l’últim trimestre de 2017 es van realitzar les auditories a tots els 

assessors i assessores del servei. Les problemàtiques i desviacions de circuit detecta-

des en aquest nivell s’han treballat durant el 2018 amb els professionals aplicant diver-

ses mesures.  

En segon lloc, durant 2018 s’han dut a terme les auditories a servei d’intervenció a la 

llar. Durant 2019 s’implementaran les mesures necessàries per solucionar les incidèn-

cies detectades. 

Per últim, a finals de 2018 s’han iniciat les auditories als professionals del servei d’infor-

mació, que s’acabaran de dur a terme durant 2019. Les mesures que s’hagin de prendre 

per corregir les incidències que es detectin també es realitzaran durant el 2019. 
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9.3.1. Auditories al servei d’assessorament 

L’objectiu de les auditories realitzades als assessors i assessores dels 5 territoris és la 

millora continua del servei, donat que el sistema energètic canvia contínuament, i per 

tant els Punts d’Assessorament Energètic s’han d’adaptar i evolucionar constantment. 

Aquestes auditories, han estat realitzades al 2017 i és al llarg del 2018 que s’han estat 

implementant les propostes de millora per reconduir les desviacions. 

9.3.1.1. Metodologia 

Les auditories realitzades durant el 2017 es van fer seleccionant els casos de cada ter-

ritori en funció de tres aspectes: 

▪ Casos en els que s’hagi detectat alguna incidència. 

▪ Casos de talls que s’han treballat des de coordinació del servei.  

▪ Casos amb queixes dels usuaris, extrets de les enquestes de valoració del ser-

vei. 
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Les 5 auditories es van realitzar per dues persones de l’equip tècnic de coordinació del 

servei per poder realitzar la millor detecció possible entre dues persones. Inicialment les 

auditories es van programar per fer-les entre setembre i novembre de 2017, quan 

Tràmits a avaluar Reptes a avaluar Tasques a avaluar Compleix objectiu del PAE? Observacions Mesures

Quan comencen a actuar

Pasos

Quant triguen?

Quan comencen a actuar

Pasos

Quant triguen?

Quan comencen a actuar

Pasos

Quant triguen?

Quina gestió és?

Pasos

Quant triguen?

Potència a contractar

Explicats els hàbits

Pasos

Quan triguen

Pasos

Quant triguen?

Pasos

Quant triguen?

Pasos

Quant triguen?

Pasos

Quant triguen?

Pasos

Quant triguen?

Quan comencen a actuar

Pasos

Quant triguen?

Quan comencen a actuar

Pasos

Quant triguen?

Pasos

Quant triguen?

Pasos

Quant triguen?

Pasos

Quant triguen?

Quan comencen a actuar

Pasos

Quant triguen?

Pasos

Quant triguen?

Pasos

Quant triguen?

Pasos

Quant triguen?

Pasos

Quant triguen?

Pasos

Quant triguen?

Quan comencen a actuar

Pasos

Quant triguen?

Seguiment IRER Com es fa?

Entrega IRER Quan triguen?

Intervenció directa Intervenció directa Com es fa la derivació?

Bombers Bombers Com es fa la derivació?

CSS CSS Com es fa la derivació?

CAPs CAPs Com es fa la derivació?

Entitats Entitats Com es fa la derivació?

Entre territoris PAE Entre territoris PAE Com es fa la derivació?

Renombrar adjunts

Tancar reptes

Visites fetes

Expedients duplicats

AVALUACIÓ Queixa, enquesta 

satisfacció

Seguiment del cas?

AVALUACIÓ

ELECTRICITAT

GAS

AIGUA

Alta electricitat per 

desconnexió

Canvi de potència

GAS

AIGUA

Alta electricitat amb 

connexió

Alta electricitat amb 

connexió

Reconnexió electricitatReconnexió 

electricitat

Reconnexió gas Reconnexió gas

Alta gas per desconnexió

ELECTRICITAT

Canvi de titular 

electricitat

Canvi de 

comercialitzadora

Eliminació de serveis 

extres

BACK OFFICE -

ASSESSORAMENT

LLEI 24/2015

Alta electricitat per 

desconnexió

Alta gas per 

desconnexió

LLEI 24/2015

Adequació de trams

MUSA

Fons de solidaritat

Tarifa social aigua

PREVENCIÓ

APLICATIU

Butlletins

Cédula

Canvi de titular gas

Canvi de 

comercialitzadora

Eliminació de serveis 

extres

Sol·licitud IRER

Canvi de titular aigua

LLEI 24/2015

Casos generals

Reconnexió aigua

APLICATIU

DERIVACIONS

Casos generals

Reconnexió aigua

Casos generals

Bo social
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hagués passat un temps de funcionament del servei després de les vacances d’estiu, 

però degut al dia a dia del servei, es van dilatar fins a meitat de desembre.  

Taula 16. Relació d’auditories d’assessorament realitzades als territoris 

Territori Data auditoria Número de casos  
avaluats 

Nou Barris 15/09/2017 7 

Sant Andreu – Sant Martí 17/11/2017 8 

Ciutat Vella – Eixample  30/10/2017 7 

Sants Montjuic – Sarrià Sant 
Gervasi –Les Corts 

01/12/2017 5 

Gràcia – Horta Guinardó 13/12/2017 8 

 

9.3.1.2. Resultats 

Els resultats de les auditories al servei d’assessorament van mostrar un conjunt de pro-

blemàtiques a cada territori, i altres que eren comunes per tota la ciutat. Per això es van 

plantejar propostes de milloran globals que s’han treballat amb tots els professionals 

dels PAEs durant tot l’any 2018. D’altres incidències més específiques s’han treballat 

únicament amb els professionals del territori en qüestió on s’ha detectat que sigui ne-

cessari. 

El llistat de incidències detectades a nivell global, (comunes a tot el sevei de PAEs) i les 

mesures que s’han aplicat són les següents: 

Taula 17. Relació de problemes detectats. Servei d’Assessorament. 

Problemes detectats Mesures realitzades 

En general a tots els territoris hi ha dubtes 

amb alguns circuits ja que han anat evolucio-

nant. 

Càpsula de repàs de circuits periòdica-

ment. 

Dubtes amb el circuit del nou bo social. Càpsula del nou bo social. 

Problemes per tramitar el canvi d’ús comer-

cial a domèstic. 

Creació “circuit per canvi d’ús de comercial 

a domèstic” incloent apoderar a l’usuari. 
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No s’està fent monitorització quan és neces-

sari. 

Crear “circuit monitorització” i fer càpsula 

amb els agents. (Realitzar al finalitzar les 

auditories d’intervenció 2019) 

No tenien clar com actuar quan no saben la 

comercialitzadora de l’usuari. 

Creació circuit per sol·licitar companyia a 

CS, i CS ho sol·licita a gestión especiali-

zada Endesa. 

Estancament en algunes gestions quan la 

companyia no dona resposta. 

Reforç canal de comunicació amb CS per 

notificar aquestes incidències. 

No sempre s’expliquen els hàbits necessaris 

als usuaris. 

Fer càpsula amb els agents per reforçar els 

hàbits. (Realitzar al finalitzar les auditories 

d’intervenció 2019) 

En general hi ha dubtes amb la tramitació dels 

IRERs: quan tramitar, documents, etc. 

Capsula per reforçar “circuit IRER”. 

 

No podien fer els tràmits perquè l’usuari no 

aporta documents, o no pot aportar-los (mo-

bilitat reduïda) 

Comunicat als CTs per reforçar canal amb 

la TS per aconseguir la documentació ne-

cessària. 

En general faltava molta informació a l’aplica-

tiu i saber com s’havia d’omplir. 

Càpsula aplicatiu. 

Tenen problemes al tramitar les altes com a 

Alta nova i sense CUPS 

Comunicat als CTs i reforçar circuit d’alta 

de subministrament. 

Problemes amb  el patronat per aconseguir 

documents dels usuaris que viuen en els seus 

pisos. 

Obertura de canal entre CS i el patronat per 

agilitzar les comunicacions i les adequaci-

ons de les instal·lacions. 

Van considerar que els documents d’un cas 

eren insuficients per fer les gestions i no sa-

bien com tractar-ho. 

Creació de circuit de casos complexes CS 

intern. 

Hi ha moltes preguntes d'electricitat i de gas 

sense contestar a l’aplicatiu en els casos d’in-

tervenció directa. 

Fer una càpsula amb els agents per refor-

çar les intervencions a la llar. (Realitzar al 

finalitzar les auditories d’intervenció 2019) 

Sensació de que no es té clar tots els passos 

a fer a la llar 

Fer una càpsula amb els agents per refor-

çar les intervencions a la llar. (Realitzar al 

finalitzar les auditories d’intervenció 2019) 

Necessitat d’acompanyament en casos d’in-

tervenció. 

Reforç amb l’IMSS sobre la necessitat 

d’acompanyament en les derivacions direc-

tes de TS. 

Terminis de resolució de IRER són molt dila-

tats de la Llei 24/2015 

IMSS contracta una persona de suport. 

 

Durant el 2018 s’han realitzat les següents càpsules formatives a tots els professionals 

del servei, per tal d’enfortir els processos de formació contínua i la qualitat del servei: 

▪ Com omplir l’aplicatiu informàtic 

▪ Nou Bo Social 

▪ Repàs de circuits i tràmits 

▪ IRER i Fons de solidaritat 
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En aquesta mateixa línia s’han creat nous protocols i circuits de treball des de Coordi-

nació del Servei durant tot l’any, 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. En aquest cas durant l’últim any s’ha consolidat un canal de comunicació 

amb el Patronat de l’Habitatge.  

Per últim destacar que només han quedat pendents d’aplicar les mesures de la taula 

anterior que estan relacionades amb les tasques d’intervenció a llar. Això és degut a que 

s’ha considerat necessari realitzar primer les auditories als professionals del servei d’in-

tervenció, per avaluar totes les mesures que s’hagin d’aplicar amb els agents energètics 

del servei. Al llarg del 2019 es preveu implementar la resta de millores que han quedat 

pendents. 

9.3.2. Auditories al servei d’intervenció 

L’objectiu de les auditories realitzades als i les agents dels 5 territoris és la millora con-

tinua del servei, donat que el sistema energètic canvia contínuament, i per tant els Punts 

d’Assessorament Energètic s’han d’adaptar i evolucionar constantment. 

9.3.2.1. Metodologia 

Les auditories que s’han realitzat durant el 2018 s’han fet seleccionant dos casos per 

cada territori: 

▪ Un cas en el que ja s’hagi dut a terme la intervenció. Coordinació de servei ha 

contactat amb la persona per realitzar una visita, i poder verificar si la interven-

ció s’ha fet correctament i per avaluar el nivell de satisfacció. 

▪ Un cas en el que es realitzi la intervenció. Coordinació de servei ha fet la visita 

conjuntament amb l’agent i ha avaluat in situ el procediment utilitzat. 
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Les 10 auditories les ha realitzat una persona de l’equip tècnic de coordinació del servei 

pel fet de que no hi hagin més de dos professionals a la llar fent la intervenció, i això 

pugui incomodar a les persones que hi visquin.  

Inicialment les auditories es van programar per fer-les abans de l’estiu de 2018, però 

degut al dia a dia del servei, es van dilatar fins al mes d’octubre.  

Taula 19. Relació d’auditories d’intervenció realitzades als territoris 

Territori Data auditoria 
amb agent 

Data auditoria 
sense agent 

Nou Barris 26/4/2018 18/4/2018 

Sant Andreu – Sant Martí 11/4/2018 5/4/2018 

Ciutat Vella – Eixample  3/10/2018 25/9/2018 

Sants Montjuic – Sarrià Sant Gervasi –Les Corts 12/3/2018 19/6/2018 

Gràcia – Horta Guinardó 4/4/2018 3/4/2018 

9.3.2.2. Resultats 

Els resultats de les auditories al servei d’intervenció han mostrat un conjunt de proble-

màtiques concretes per cada territori, i d’altres que han estat comunes per tota la ciutat. 

Compleix objectiu del PAE? Observacions Mesures

Actuació amb 

l'usuari Explicat PAE i enquesta

Formula be les 

preguntes?

Fa  totes les preguntes?

Aclara les 

incomprensions del 

usuari/a?

Coneixement dels habits

Explicació dels habits

Aclara les 

incomprensions del 

usuari/a?

Determinació del 

material a instal·lar

Correcte instal·lació

Donar info del material

Empodera per a que 

usuari compri/a en un 

futur

Detectar la necessitat de 

subv.

Donar info 

Detectar la necessitat de 

subv.

Transmet la info a CT

Intervenció mobilitat 

reduida

Sols intervenció

Tasques a avaluar

AVALUACIÓ PREVENCIÓ

Enquesta

Habits

Subv. Rehabilitació

Petits arranjaments

Temps en realitzar-

la

INTERVENCIÓ

Material instal·lat
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Per això s’han planejat una sèrie de propostes de milloran globals que es treballaran al 

llarg del 2019 amb tots els professionals dels PAEs. D’altres incidències més específi-

ques es treballaran únicament amb els professionals del territori en qüestió on s’ha de-

tectat que sigui necessari. 

El llistat de incidències detectades a nivell global, (comunes a tot el sevei de PAEs) i les 

mesures proposades que s’aplicaran sónles següents: 

Taula 20. Relació de problemes detectats. Servei d’Intervenció 

Problemes detectats Mesures proposades 

Els principals tràmits es fan però s’oblida de fer alguna 

possible millora en l’estalvi. 

Reforçar les possibilitats d’optimit-

zació de les factures. 

No s’expliquen els hàbits d’estalvi a la llar correctament. Càpsula d’hàbits. 

No es complimenta tota l’enquesta a l’aplicatiu informàtic. Reforçar aplicatiu amb CT’s. 

No es guarda tota la documentació a l’aplicatiu informàtic. Reforçar aplicatiu amb CT’s. 

S’entrega el material sense instal·lar. Càpsula material d’instal·lació. 

No s’instal·la tot el material necessari. Càpsula material d’instal·lació. 

S’instal·la el material incorrectament. Càpsula material d’instal·lació. 

No s’explica el servei de PAE ni les tasques que es duran 

a terme durant la intervenció. 

Creació de circuits d’atenció al ser-

vei. 

 

Avaluant el resultat de les auditories, i considerant que els problemes detectats passen 

més per un reforç dels professionals, és necessari crear un circuit de procés d’auditoria 

interna de les intervencions a la llar des dels territoris.  

9.3.3. Conclusions 

Donat que aquest és un projecte que evoluciona constantment, amb canvis en els cir-

cuits de treball i noves gestions a realitzar, i tenint en compte els resultats de les audito-

ries als Serveis d’Assessorament i d’Intervenció, es fa necessari que els professionals 

del servei tinguin formació continuada sobre els tràmits. Per tant s’ha cregut necessari 

fer noves càpsules formatives periòdiques amb els professionals per consolidar conei-

xements, refrescar procediments i treballar totes les novetats del servei 

Per altra banda, es considera rellevant realitzar auditories al servei d’informació (Front 

Office) per detectar quines mancances, problemes i necessitats hi ha, i com donar 
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solució per millorar-ho. Al llarg del 2018 a GHG i a SASGLCLM, la resta es realitzaran 

al llarg del 2019. 

S’ha plantejat que les auditories consisteixin en una visita d’un dia complet a cada un 

dels 11 Front Office de la ciutat on s’avaluarà:  

Seguiment del circuit de Front Office per part de les informants. 

Atenció oferida a les persones a les que atenem. 

Detecció correcta dels casos vulnerables. 

Informació sobre tríptics i tallers. 

Derivacions al servei d’assessorament o al servei d’intervenció 

Satisfacció de les persones a les que atenem. 
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10. Conclusions i reptes de futur del servei 
 

Els Punts d’Assessorament Energètic de la ciutat de Barcelona s’han consolidat al llarg 

del 2018 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 (aquest any un 55% més que l’any 

anterior) 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 subministrado-

res 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 ciutadà, 

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 que s’havia establert per l’any 2018 i que evidenciem que ha 

estat totalment assolit. Al llarg del 2019 el plantejament és seguir fent xarxa amb el teixit 

ciutadà i comunitari per tal de continuar apoderant la ciutadania. 

L’any 2017 va ser 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 format 

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-

tant reformulació i reprogramació per garantir que s’ajusta a les necessitats, demandes 

i problemàtiques que es van esdevenint. Durant el 2018 s’ha fet un esforç per consolidar 
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el servei pel que fa sistematització de les eines de treball, circuits i capacitat de resolució 

més àgil de les incidències. 

És per això que de manera constant es van formulant o adaptant els circuits, els tràmits 

i la gestió de la documentació del servei a la normativa vigent. Aquest fet suposa un 

repte ineludible pels i les 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 for-

matives específiques que aprofundeixen en els nous plantejaments i canvis que es van 

incorporant així com permeten consolidar coneixements.  

Al llarg del 2018 s’han aprofitat els espais de formació interna i els mesos de formació 

dels Plans d’ocupació per convidar als equips estables i a les Coordinacions Territorials 

per reforçar aspectes que creiem que calia repassar. Alhora s’ha introduït un espai de 

formació cooperativa i pràctica on les darreres classes del procés tècnic i de formació 

dels PST varen ser impartides per professionals del territori en actiu. Això d’una banda 

va permetre que els professionals que ja exerceixen puguin explicar de primera mà com 

s’executa tota la teoria amb els casos pràctics, i de l’altra va permetre compartir bones 

pràctiques de les entitats licitadores i valorar-ne la part més qualitativa alhora d’imple-

mentar els circuits. També va servir per fer més fluides les presentacions entre els nous 

plans d’ocupació i els equips del territori, que abans de començar a treballar de manera 

efectiva als territoris, varen poder compartir espais de formació conjunta. 

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 fonamenta 

en el suport dels actors que actuen i treballen en els districtes per arribar al màxim de 

persones. En aquest sentit durant el 2017 es va fer un esforç molt important per donar 

a conèixer el servei de PAEs i al llarg del 2018 s’ha augmentat l’activitat de difusió del 

servei i de feina comunitària representada sobretot en els tallers impartits a la ciutadania 

que han estat un total de 188 al llarg de tota l’anualitat i que representen un increment 

del 62% respecte l’exercici anterior i 15 tallers mensuals que s’imparteixen a la ciutat de 

Barcelona per tal d’enfortir els Drets energètics. 

S’ha fet també un esforç important per diagnosticar 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 persones.  
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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 responsable, 

el medi ambient i la cultura energètica. Al llarg d’aquests mesos s’ha treballat molt di-

rectament amb diversos departaments i àrees de l’Ajuntament que han permès desen-

volupar 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, Teleassisèn-

tica, CAPs i taules de Salut. 

▪ Reforçar relacions i protocols amb els serveis de ciutat vinculats a Habi-

tatge, 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. 

▪ Crear i consolidar vincles amb projectes existents als barris. 

▪ Consolidar relacions i espais d’activitat amb el comerç de proximitat i amb 

associacions comercials. 

▪ Fer part de les jornades festives i de debat de la ciutat on l’energia, l’eco-

logia, el canvi climàtic, la ciència i els drets ciutadans hi tinguin cabuda. 

En segon lloc, consolidar i ampliar la universalització del servei: 

▪ Enfortir l’opinió 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 

desplaçar els professionals per atendre col.lectius que se’ls fa molt compli-

cat la conciliació 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: 
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▪ Reduir el temps en la reconnexió de talls, i altes de subministraments, per 

atendre urgències en famílies en situació de vulnerabilitat, així com facili-

tar 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 vulnera-

bilitat. 

▪ Executar accions recollides en el marc del conveni amb Aigües de Barce-

lona: Fons de solidaritat 

En quart lloc, detectar i millorar el suport a casuístiques concretes com els edificis del 

Patronat de l’Habitatge i els edificis de protecció oficial. 

▪ Evidenciar necessitats d’antenes PAE per arribar a certs col·lectius 

▪ Generar una relació directa amb responsables de serveis territorials i insti-

tucions públiques a per a poder respondre a casos específics del territori 

que necessiten d’un abordatge complex i molt vinculat a la territorialitat. 

En cinquè lloc, reforçar la perspectiva de gènere de manera transversal en tot el desen-

volupament i execució del servei: 

▪ Generar i reforçar espais de formació interna als equips d’informació, as-

sessorament i intervenció per a incloure de manera conscient la perspec-

tiva de gènere. 

▪ Generar i reforçar relacions i protocols amb la Federació Catalana de Fa-

milies Monoparentals per establir canals directes d’actuació en casos de 

families vulnerables. 

▪ 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.lec-

tius com la gent gran. 

En sisè lloc, reforçar la formació i capacitació continua dels professionals que conformen 

els equips . 

▪ Promoure capacitacions vinculades a l’àmbit de les competències i les ha-

bilitats: establiment de límits, gestió de l’estrès, gestió de la frustració, co-

municació empàtica, llenguatge no sexista i no discriminatòri i gestió de 

conflictes entre d’altres. 
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▪ Crear una nova Comissió d’equip tècnic per àmbit laboral: informants, as-

sessors i agents per posar en comú bones pràctiques en la resolució d’in-

cidències 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. 

▪ Ampliar la formació an l’àmbit social: coneixement de l’arquitectura de Ser-

veis Socials (com funiciona, qui s’hi pot adreçar, com treballen, quina car-

tera 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 de-

pendència i el bon tracte, la gestió d’emocions i el conflicte i la bona salut 

mental. 

▪ Articular un procés de sortida i d’acompanyament al tancament del procés 

d’ocupabilitat conjuntament amb Barcelona Activa. 

En vuitè lloc, explorar les vies de derivació del PAEs a Serveis Socials de referència, 

sempre que es produeixi una detecció de situacions de vulnerabilitat que sobrepassin 

les competències del servei i requereixin d’un abordatge social. 

▪ Generar espais de formació continuada entre Serveis Socials i els profes-

sionals del PAE 

▪ Generar espais de comunicació efectius entre les coordinacions de ser-

veis sempre que calgui aclarir canvis en l’actuació o la cartera de serveis. 

▪ Consolidar la integració del nostre aplicatiu amb SIAS 

▪ Consolidar una relació positiva entre el número de SIRERS i IRERS 

En novè lloc, establir uns estàndards racionals en els indicadors d’assoliment d’objectius 

del projecte. 

▪ Establir l’execució de l’anualitat 2018 i els indicadors d’assoliment obtin-

guts com a marc més racional, sostenible i coherent per l’horitzó dels indi-

cadors de 2019. 

▪ Consensuar amb l’Ajuntament de Barcelona les expectatives vinculades a 

indicadors i objectius pel 2019, atenent la situació esmentada 

En desè lloc, consolidar el model de qualitat del servei. 
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▪ Generar circuits i processos de gestió interna i de millora de la metodologia vin-

culada a l’exercici del dia a dia del servei: material, IMI, substitució laboral, inci-

dències, agressions, etc. 

▪ Avaluació de riscos, i regulació de les desviacions amb propostes de subsana-

ció i millora. 

▪ Disminució del nombre d’ IRIS 

 

En darrer i onzè 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  
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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 l’entitat licitadora 

 

El Lot relatiu als Punts d’Assessorament Energètic del Districte de Nou Barris ha estat 

coordinat i gestionat 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 ges-

tió de la pobresa energètica. Fou l’entitat pionera en denunciar 

aquesta problemàtica a Espanya l’any 2007 i des de llavors ha treballat en diferents 

programes de pobresa energètica  distribuïts en sis àmbits: formació en identificació i 

gestió de la pobresa energètica, assessorament i suport a professionals, intervenció di-

recta en domicilis, planificació estratègica, campanyes de difusió,  publicacions i dina-

mització i suport a xarxes de persones en lluita contra la pobresa 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 mi-

llorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania i, especialment, 

d'aquells col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió 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. Introducció  

 

El present document constitueix la memòria d’actuació del segon any de servei del Punt 

d’Assessorament Energètic del Lot Territorial del Districte de Nou Barris. Enguany ha 

estat un període de consolidació del servei així com d’una important ampliació en tant 

que impacte ciutadà i ressò comunitari.  

La voluntat del servei, des del seu origen, és defensar els drets de subministraments 

bàsics de tota la ciutadania, fer-la coneixedora de les seves possibilitats així com dotar-

la d’eines per afrontar de manera el més autònoma possible la garantia d’accés a l’aigua, 

el gas i la llum. La lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat energètica han estat l’eix 

prioritari d’aquest servei que de la mà de l’Ajuntament de Barcelona, venim gestionant 

diverses entitats de la societat civil organitzada.  

Encara avui no podem afirmar, com voldríem, que la problemàtica de la pobresa ener-

gètica o la capacitat de les famílies de satisfer les seves necessitats d’energia i aigua 

estiguin superades. De fet, l’increment indiscriminat dels preus dels subministraments i 

de la caiguda dels ingressos familiars en els últims anys, fa que la iniciativa d’endegar 

un servei municipal com els Punts d’Assessorament Energètic sigui una necessitat i un 

suport indispensable per a moltes persones i famílies.  

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

factors socials, culturals i ambientals que junt, amb un procés de mercantilització sense 

complexes ha comportat que béns bàsics per a la vida com són l’energia o l’aigua siguin, 

en molts casos, privilegis a l’abast d’uns pocs.  

La voluntat de la nostra entitat, alineada completament amb la missió del servei esta-

blerta per l’Ajuntament de Barcelona, és assegurar que totes les persones, i especial-

ment aquelles més vulnerables i sovint invisibles, poden viure i desenvolupar-se amb 

plenes garanties de manera autònoma sense que la seva situació de fragilitat econò-

mica, de salut, habitacional esdevingui un obstacle. 

En el document que us presentem trobareu recollida les actuacions i iniciatives impul-

sades durant l’any 2018. 
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3. Context 

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:  

• Baixos ingressos de la llar. 

• Baixa eficiència energètica de l'habitatge.  

• Cost elevat de l'energia.  

Disposar de baixos ingressos i no poder assumir econòmicament de manera satisfactò-

ria la factura energètica, constitueix un dels principals determinants d'aquest problema. 

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

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 ener-

gètica de l'habitatge, entesa com la quantitat d'energia mínima per satisfer les necessi-

tats de la llar. L'increment de consums i costos energètics associats a una baixa eficièn-

cia 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'energia 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 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 

i el mercat laboral, les polítiques i mercat de l'habitatge i les polítiques i mercat energètic; 

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 explicar l'exis-

tència i la distribució inequitativa de la pobresa energètica en la nostra societat (Marí-

Dell’Olmo et al., 2016).  

3.1. Context històric i procés d’edificació: Una aproximació 

al Districte de Nou Barris 

A partir del 1917, i a l'empara dels guanys que va reportar la neutralitat d’Espanya a la 

Primera Guerra Mundial, es produeix, a la ciutat, un nou fenomen urbà consistent en 

l’aparició, al pla de Barcelona, d’unes noves perifèries urbanes integrades per una po-

blació bàsicament obrera i amb una alta proporció d’immigrants. 
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En aquestes circumstàncies, i fins l’any 1936, Nou Barris es va convertir en el suburbi 

que va experimentar el creixement més dinàmic de Barcelona, ja que en el seu territori 

es va aixecar la desena part de tota la nova edificació que es va fer a la perifèria de la 

ciutat. 

A més, als terrenys de Can Peguera, es van construir més de cinc-cents habitatges 

integrants del polígon Ramon Albó, un dels quatre grups de cases barates aixecats a la 

ciutat l’any 1929 pel Patronat de l’Habitatge. 

En aquest període, les barriades de les Roquetes, Verdum, Charlot, la Prosperitat, la 

Guineueta i Can Borràs van sorgir pràcticament del no-res. Una prova indirecta 

d’aquesta febre constructora és la creació, l’any 1925, de l’entitat Defensa de los Intere-

ses de la Propiedad Urbana de las Afueras de San Andrés, que avui coneixem com 

l’Associació de Propietaris de les Roquetes 

Com es pot deduir, l’augment de la població va ser important, i l’any 1930, en què Bar-

celona va assolir el mític milió d’habitants, Nou Barris ja en tenia 17.000 habitants. Com 

a trets generals podem dir que aquesta població era relativament jove, amb una notable 

presència d’immigrants i un gran nombre d’infants. 

La incidència de l’analfabetisme era gran, i resultava més palès entre les dones. La 

major part de la població activa s’autoclassificava com a jornalera, i la presència de 

comerciants, propietaris i professionals liberals era molt escassa. 

La vida social a Nou Barris s’organitzava al voltant de societats culturals, esportives i 

recreatives de tota mena, com van ser el Casinet de Vilapicina, continuador de la soci-

etat L’Estrella, el desaparegut Ateneu Familiar Artístic i Cultural, creat a Verdum I ‘any 

1927, o l’encara vigent cor de “L’ldeal d’en Clavé”, fundat el 1930. En el terreny esportiu 

cal citar els veterans equips de futbol La Montañesa i Les Roquetes, creats els anys 

1927 i 1929, respectivament. 

Les dures condicions econòmiques derivades de la immediata postguerra, unides a la 

necessitat imperiosa d’habitatge i al fort control polític exercit sobre la població, van do-

nar lloc al barraquisme i a l’auto-construcció, una forma de creixement urbà fins llavors 

desconeguda a Nou Barris que descartava qualsevol demanda sobre els serveis i les 

condicions de vida. 

En aquest context i entre els anys 1941 i 1945, a Torre Baró i Vallbona el que va ser un 

projecte ambiciós de ciutat jardí es va transformar en una parcel·lació exhaustiva del 

territori, on es van aixecar uns habitatges molt precaris, mancats moltes vegades de 

serveis tan elementals com l’aigua, la llum o el clavegueram. 

L’auto-construcció es va estendre els anys cinquanta a Roquetes, on l’estiu del 1964 els 

veïns van prendre la decisió de dotar el barri dels inexistents serveis d’aigua i clavegue-

ram, i ells mateixos els construïen els diumenges. Aquesta iniciativa va ser coneguda 

més endavant com "Urbanitzant en diumenge". 

L’inici de la industrialització espanyola, produïda als anys cinquanta com a conseqüèn-

cia de l’obertura de l’economia als mercats exteriors, va provocar un procés imparable 

d’emigració des de totes les contrades d’Espanya cap a les grans ciutats industrials, 
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entre altres Barcelona, un fet que va suposar un agreujament de les condicions, ja difí-

cils, de l’habitatge de la població. 

Aquesta pressió demogràfica va obligar determinats organismes oficials del règim fran-

quista, com ara el Govern Civil, el Patronato Municipal de la Vivienda o el mateix sindicat 

vertical mitjançant la seva Obra Sindical del Hogar, a intervenir en la promoció d’habi-

tatges a la ciutat. 

Per aquesta raó, entre els anys 1952 i 1955 es van aixecar a Nou Barris les anomenades 

Viviendas del Gobernador al barri de Verdum, el polígon de Torre Llobeta i els polígons 

de l’Obra Sindical del Hogar a Verdum i a la Trinitat Nova. 

En un context de ràpid creixement econòmic i forta immigració que generaven un dèficit 

permanent d'habitatges a la ciutat, l’aprovació, l’any 1953, del Pla comarcal de Barce-

lona va resultar decisiva per al creixement de Barcelona i de Nou Barris en les dues 

dècades següents. 

Va ser als anys seixanta que, en el marc del procés de desenvolupament i de l’arribada 

de milers d’immigrants a Barcelona, els plans parcials de construcció d´habitatges es 

van transformar en veritables instruments per a l’especulació, ja que estaven en mans 

de grans companyies immobiliàries que a Nou Barris feien negocis multimilionaris. 

Sota aquest enfocament es van bastir els polígons d’habitatges de la Guineueta, de 

Porta, del Turó de la Peira, de Ciutat Meridiana, de Barcinova i Calinova a la Guineueta, 

l’últim dels quals va significar l’enderrocament d’una gran part de l’edifici de l’Hospital 

Mental. El darrer polígon, de promoció municipal i que es va inaugurar ja en època pre-

democràtica, va ser el de Canyelles, l’any 1974. 

La conseqüència lògica d’aquest urbanisme especulatiu del franquisme era el dèficit 

d’equipaments i de serveis públics que es feia palès a tota la ciutat, però amb més in-

tensitat als barris perifèrics i de nova construcció.  

Els anys seixanta i setanta, la manca d’escoles, d’ambulatoris, de zones esportives i 

d’esbarjo, així com un llarg etcètera, era proverbial a Nou Barris, atès que la prioritat de 

l’administració municipal franquista no era, en absolut, augmentar el benestar de la po-

blació. 

La presa de consciència de la ciutadania davant aquestes mancances va fer néixer, l’any 

1970, l’Associació de Veïns i Veïnes de Nou Barris, una entitat pionera en la lluita contra 

els plans parcials i per la millora de les condicions de vida i la consecució de les llibertats 

democràtiques. 

Els primers anys de la dècada dels setanta, a cada barri van sorgir associacions de 

veïns/es que van donar cabuda a lluitadors/es de tota mena: veïns/es conscienciats, 

cristians/es compromesos/es, lluitadors/es antifranquistes i membres dels partits polí-

tics, aleshores il·legals. Tots plegats, homes i dones, joves i grans, van organitzar as-

semblees, manifestacions i tot tipus d’activitats que evidenciaven les insuficiències que 

calia millorar i les llibertats que s’havien d'assolir. 
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Així, es van encetar vagues de lloguers per millorar els polígons de l’OSH, olimpíades 

populars per demanar equipaments esportius i per al jovent, caceres de rates per millo-

rar la neteja, accions per paralitzar una planta asfàltica i convertir-la en ateneu, tanca-

ments per aconseguir instituts, segrestos d’autobusos per pujar-los als barris, manifes-

tacions per aconseguir semàfors, i un llarg etcètera que va ser l’expressió de la capacitat 

de lluita i d’enginy dels ciutadans de Nou Barris. 

La consecució de la democràcia, l’any 1977, i les primeres eleccions municipals del 1979 

van significar un gran canvi per als ciutadans i el paisatge de Nou Barris, ja que gran 

part de les reivindicacions dels veïns les van assolir els nous ajuntaments i institucions 

democràtiques, alhora que es van crear nous mecanismes d’intervenció i participació 

social. 

Des d’aquesta perspectiva, el nou urbanisme desenvolupat per l’Ajuntament democràtic 

als anys vuitanta s’ha plantejat com un urbanisme de sutura, és a dir, un urbanisme 

capaç de relligar el que havia estat separat i capaç d’intervenir en la regeneració i la 

dignificació dels espais marginalitzats per l’especulació franquista. 

3.2. Context sociodemogràfic  

El Districte de Nou Barris, situat a l´extrem nord de la ciutat, entre la serra de Collserola 

i l´avinguda Meridiana, delimitat a l´est pel Districte d´Horta i al sud per Sant Andreu està 

conformat per 13 barris que són: 

Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, Vilapicina -Torre Llobeta, Porta, Turó de la Peira 

Can Peguera, La Guineueta, Canyelles, Les Roquetes, Verdun, Prosperitat i Trinitat 

Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Districte de Nou Barris compta amb 166.805 habitants l’any 2018 segons dades ex-

tretes dels documents de l´Observatori de Districtes/Barris de l´Oficina Municipal de da-

des. Així doncs, el districte representa el 10,3% de la població de la ciutat i en nombre 

de domicilis mostra un pes molt semblant. De la població un 53% són dones i un  47% 

són homes.  
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En l'estructura per edats, la gent gran (majors de 65 anys) té major pes relatiu, especi-

alment als barris de La Guineueta i Canyelles que aquest proporció s´apropa al 30%. 

Pel que fa a l'esperança de vida és molt similar a la mitjana de ciutat, a l'igual que les 

taxes de natalitat i mortalitat.  

Taula 1. Dades del població dels barris del districte de Nou Barris obtingudes de l´Ob-

servatori de Districtes/Barris de l´Oficina Municipal de dades. 

POBLACIÓ 

BARRIS Població  % Domicilis % Edat > 
65 anys 

% estrangers 

CIUTAT MERIDIANA 10.369 6,2% 3.608 18,1% 28,5% 

TORRE BARO 2.859 1,7% 941 12,8% 17,5% 

VALLBONA 1.379 0,8% 477 17,1% 12,4% 

VILAPICINA 25.618 15,4% 10.482 24,9% 13,1% 

PORTA 25.046 15,0% 10.163 25,3% 15,0% 

TURO DE LA PEIRA 15.506 9,3% 6.183 22,8% 20,9% 

CAN PEGUERA 2.233 1,3% 921 23,2% 7,9% 

LA GUINEUETA 15.247 9,1% 6.193 28,6% 8,0% 

CANYELLES 6.863 4,1% 2.799 26,5% 4,4% 

LES ROQUETES 15.648 9,4% 5.904 18,3% 20,6% 

VERDUN 12.368 7,4% 5.078 22,9% 18,7% 

PROSPERITAT 26.398 15,8% 10.700 25,7% 14,7% 

TRINITAT NOVA 7.271 4,4% 2.863 18,7% 18,7% 

NOU BARRIS 166.805 100,0% 66.312 23,5% 15,9% 

BARCELONA 1.625.137  658.375 21,5% 17,8% 

 

El pes de la població immigrada és una mica més baix que al conjunt de Barcelona (un 

15,9%), tot i que hi ha barris con Ciutat Meridiana amb una proporció més elevada. La 

composició també és diferent, amb predomini de nacionalitats del continent americà 

(Hondures, Equador i Bolívia) i Pakistan.  

És el districte amb el nivell de renda més baix de tota la ciutat de Barcelona, amb tots 

els barris amb nivells molt inferiors a la mitjana, destacar especialment barris com Trini-

tat Nova i Ciutat Meridiana. Aquest fet pot tenir un impacte directa en la capacitat de les 

llars per cobrir les seves necessitats bàsiques energètiques i, per tant, serioses dificul-

tats per fer front a les despeses dels subministraments bàsics.  
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Taula 2. Dades sòcio-econòmiques dels barris del districte de Nou Barris obtingudes de 

l´Observatori de Districtes/Barris de l´Oficina Municipal de dades. 

INDEX DE RENDA / ATUR / HABITATGE 

BARRIS Índex de renda 
(Barcelona=100)  

% Atur % Hab. 
Abans 1960 

% Hab. 
1960-1980  

CIUTAT MERIDIANA 34,3 14,3% 1,3% 18,1% 

TORRE BARO 45,1 9,5% 34,9% 34,4% 

VALLBONA 51,9 12,7% 36,7% 10,7% 

VILAPICINA 63,7 8,2% 28,3% 59,1% 

PORTA 62,5 8,2% 13,0% 71,7% 

TURO DE LA PEIRA 51,7 8,4% 63,1% 25,3% 

CAN PEGUERA 51,5 8,3% 66% 1,4% 

LA GUINEUETA 54,4 10,9% 0,1% 95,4% 

CANYELLES 54,4 11,2% 0,1% 99,9% 

LES ROQUETES 57 9,9% 18,2% 74,0% 

VERDUN 53,8 10% 16,0% 67,4% 

PROSPERITAT 55,1 8,8% 8,6% 80,8% 

TRINITAT NOVA 40,6 13,9% 35,0% 50,4% 

NOU BARRIS 55 9,7% 20,2% 68,0% 

BARCELONA 100 7,0% 37,7% 46,1 % 

 

També el nivell d'estudis superiors ( 35,6% de la població)  és molt inferior a la mitjana 

de la ciutat de Barcelona ( 55,3 % de la població).  

Tant la demanda d'atenció de serveis socials com la proporció d'usuaris de SAD supera 

el pes de la població del districte. Concretament un 15% de les persones ateses als 

Centres de Serveis Socials de tota la ciutat viuen Nou Barris, i el 20% dels expedients 

del PIRMI o Renda Garantida  de Ciutadania corresponen al districte segons recullen 

les dades de l´Observatori de Districtes/Barris de l´Oficina Municipal de dades. 

3.3. Prevalença de la pobresa energètica a Nou Barris 

Segons es visualitza al gràfic 1 s´identifica l’impacte de la pobresa energètica per dis-

trictes de la ciutat. El districte 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. 
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Gràfic.1. Pobresa Energètica per Districtes, en Percentatges Barcelona 2016 

Font: Enquesta de Salut de Barcelona 2016. Agència de Salut Pública de Barcelona 

 

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 po-

blació 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. 

Com a exemple de les deficiències constructives cal indicar que Nou Barris va ser el 

districte que es va veure afectat d´una manera més greu per problemes com l´alumino-

sis. 

A més, i com ja hem vist en l’apartat referent al context històric del districte, la qualitat i 

l´antiguitat del habitatges construïts és, en termes generals, molt insuficient. El percen-

tatge d´habitatges construïts al període del 1960 al 1980 és superior respecte al de la 

ciutat. Cal remarcar que durant aquest període i concretament al districte de Nou Barris 

es van edificar una gran quantitat de pisos sense tenir en compte criteris d´eficiència 

energètica i amb materials de baixa qualitat, fet que implica que a l´estiu i l´hivern les 

temperatures a l´interior de l´habitatge no sigui l´aconsellable o això impliqui un consum 

excessiu d´energia per arribar a unes condicions mínimes de confort. 
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Gràfic.2. Indicadors pobresa energètica a població atesa PAE Districte Nou Barris. any 

2018. 
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4.  Punt d’Assessorament Energètic al 
Districte de Nou Barris: Introducció al 
servei 

4.1. Organització i funcionament del servei 

El servei de Punts d’Assessorament Energètic de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona 

s’ha organitzat en 5 lots territorials diferenciats. Cada un d’aquests lots fa referència a 

dos districtes d’atenció i intervenció a excepció del Lot 1 del Districte de Nou Barris 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 situació 

i major prevalença de vulnerabilitat energètica. Aquest territori va ser el de major proble-

màtica 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 Energètica 

(PAPE) i el Programa de lluita contra la pobresa energètica: Programa d’Inserció Laboral 

“Energia, La Justa”.   

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 18:30 hores. A banda, s’han planificat espais de treball de gestió interna i de coor-

dinació i supervisió d’equip que permeten cohesionar el grup de professionals i resoldre 

determinades incidències i tractament d’aspectes claus de funcionament intern del ser-

vei. 

El servei es divideix en tres nivells ben diferenciats: Front Office, Assessorament i Inter-

venció a la llar. Cada nivell compta amb els seus objectius i responsabilitats per garantir 

una atenció de qualitat i que doni resposta a les necessitats i demandes de la ciutadania. 

Cal esmentar que és un servei universal, dirigit al conjunt de la població de Barcelona. 

Front Office 

Una de les singularitats del territori, a diferèn-

cia de la resta, és que és l’únic Lot Territorial 

en el que els seus dos Front Office no es tro-

ben allotjats en dependències de l’Oficina 

d’Habitatge del Districte sinó que estan situ-

ats en altres espais de co-gestió o de gestió 

comunitària municipals, com són: el Casal de 

barri de Verdum i el Centre Cívic Zona Nord.  

El Front Office constitueix la porta d’entrada al servei, en el que la persona ciutadana és 

atesa per professionals informants que, en base a una bateria de preguntes comuna a 

tota la ciutat, detecta potencials casos de pobresa energètica o vulnerabilitat. En aquests 

casos el servei de Front Office derivarà al servei d’Assessorament. 
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Només en casos de mobilitat reduïda o necessitat d’acompanyament d’un/a professional 

social es derivarà directament a Intervenció a la Llar, si s’ha identificat un cas de pobresa 

energètica o vulnerabilitat. 

Assessorament 

L’oficina d´assessorament o “back office-BO” 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. 

Aquest servei està integrat per un total de sis pro-

fessionals que tenen per objectiu atendre a les 

persones que es troben en una situació de vulnerabilitat energètica per assegurar els 

seus drets energètics i optimitzar el consum i la facturació als subministraments bàsics 

de l´electricitat, aigua i gas. 

Intervencions a la llar 

En els casos en que es detecten situacions de mobilitat re-

duïda o necessitat d’acompanyament d’un/a professional 

social o situacions d’urgència o de vulnerabilitat extrema un 

professional es desplaça al domicili de la persona per realit-

zar una intervenció “in situ”. Aquesta visita pot comportar di-

verses accions i, fins i tot, noves visites al domicili de la per-

sona o unitat familiar per garantir que s’ha donat resposta a 

la situació o problemàtica,  
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Durant l´any 2018 i amb la finalitat d´optimitzar el funcionament del servei s´han realit-
zat canvis a la distribució del espais:  

• FO Zona Nord. S´ha separat  clarament l´espai ocupat per l´assessor/a de l´espai 

ocupat pel professional informant. Aquesta mesura aconseguida amb la reubica-

ció del mobiliari te l´objectiu de gua-

nyar en privacitat de les persones ate-

ses i facilitar les tasques dels/les 

professionals. Cal indicar que durant 

el primer semestre del 2019 està plan-

tejat un canvi d´ubicació a una oficina 

compartida amb els serveis d´Oficina 

d´Habitatge i d´Oficina d´Atenció Ciu-

tadana, Considerem molt positiu 

aquest futur canvi degut a que donarà 

més visibilitat i coneixement del servei 

a persones que s´adrecin a aquest 

serveis.  

• FO Verdum. Aprofitant l´entrada d´un nou equip gestor que coordina el Casal de 

Barri de Verdum on està ubicada l´oficina d´informació del PAE Verdum es va 

realitzar un canvi a una sala amb més superfície i on no es comparteix el mateix 

espai d´atenció a les persones amb altres professionals externs al servei.  

• Back Office. Durant l´inici del 2018 es van identificar diferents dinàmiques de 

funcionament que implicaven dificultats en la gestió interna de treball dels pro-

fessionals assessors/es. Concretament existien problemes derivats de les inter-

rupcions produïdes per visites no concertades i trucades telefòniques de les per-

sones ateses. Per oferir una solució es va modificar l’accés d´entrada de les 

persones, obrint una segona porta fins a aquell moment fora d´us, i s´ha consta-

tat que la presència d´una persona que centralitzi totes les visites i les trucades 

és important per gestionar l´alt volum d´atenció personalitzada. 

Considerem important indicar la particularitat del PAE a Zona Nord degut a que durant 

l´any 2018 s´ha consolidat la presència continua d´un assessor al mateix espai on inici-

alment s´havia plantejat la presència única de l´informant. Aquesta modificació es va 

prendre una vegada es van detectar les absències habituals de les persones ateses a 

les visites programades a l´oficina d´assessorament ubicada al barri Porta ( c/Estudiant 

19). Valorant també les inquietuds i consells de diferents entitats socials dels barris im-

plicats (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona) inicialment l´assessor donava servei 

durant tres dies a la setmana. Un cop es va evidenciar que l´atenció a les persones 

millorava i que la demanda de visites s´incrementava es va decidir que l´assessor esti-

gués treballant els cinc dies de la setmana al PAE de Zona Nord. D´aquesta manera 

oferim un servei de més qualitat i proximitat així com més adaptat a les necessitats de 

la població que atenem.  

El servei del PAE requereix una actualització i coordinació continua entre les diferents 

figures que formen part. D´aquesta manera durant l´any 2018 s´han consolidat els pro-

cediments per fer molt fluida la comunicació i traspàs d´informació entre els professio-

nals del territori aportant el dia a dia d´atenció a les persones a la figura de coordinació 
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de territori. A la vegada el traspàs d´informació es feia de manera bidireccional amb els 

responsables de coordinació de servei per afavorir un nivell de màxima qualitat. 

Considerem important indicar que aquest any 2018 s´ha constatat un volum de feina 

superior al primer any de funcionament del PAE. Això bàsicament ha sigut perquè al 

volum de les persones que utilitzen el servei per primera vegada s´han de sumar tots 

els casos oberts de l´any 2017 i que, en moltes ocasions, impliquen una feina de segui-

ment molt considerable.   

Tenint en compte aquest volum de feina es prioritza en tot moment totes aquelles acci-

ons per donar resposta a les persones que no disposen d´un subministrament bàsic  

actuant amb una celeritat màxima amb la finalitat de resoldre situacions urgents en 

menys de 24 hores.  

En aquest sentit al segon nivell de prioritat estarien les situacions de persones en risc 

de tenir un tall o desconnexió d´un subministrament ja sigui per tenir una situació d´im-

pagament o una connexió directa. Donem una resposta a la situació plantejada per la 

persona atesa i ens coordinem amb els diferents agents implicats (Centres de serveis 

socials , associacions de veïns, comercialitzadores , empreses de distribució, empreses 

instal·ladores,.. ) per assegurar l´accés a l´electricitat, aigua i gas natural.  

4.2. Equip professional  

4.2.1. Equip estable 

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 for-

mació i inserció mitjançant l’acord de col·laboració amb el programa Là-

bora.   

▪ 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 per-

sones. 

▪ Coordinació amb l’equip de Direcció del projecte.  

▪ Resolució d’incidències en el desenvolupament del projecte. 

▪ Sistematització de la informació del desenvolupament del programa.   
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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. 

L’actual Coordinador del servei compta amb més de 10 anys d’experiència en la 

docència i intervenció 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’in-

formació 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 necessitats, apo-

derament a la ciutadania en termes de drets i eficiència energètica, resolució 

d’aquells aspectes que els hi són propis i derivació en cas que la persona reque-

reixi d’una intervenció més exhaustiva.  

- 3 Professionals d’Assessorament: D´aquests tres professionals, dos es troben 

ubicats a la seu de l’entitat al territori al c/Estudiant, núm. 19 i el tercer dona 

servei, tal i com hem assenyalat en el punt anterior, al l´oficina del PAE ubicada 

al Centre Cívic de Zona Nord. Són els responsables de la atenció individualitzada 

a les persones, en situació de vulnerabilitat energètica, que a través de cita prè-

via 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.  

- 1 Professionals d’Intervenció a les llars: actualment la persona responsable 

d’aquesta tasca és una dona que realitza del diagnòstic energètic i intervenció 

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 millora de l’efi-

ciència energètica i del confort tèrmic.  

Els sis professionals de l’equip són persones que van participar en el Pla Pilot “Programa 

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 Pro-

grama Làbora, desenvolupat durant l’any 2016. Així doncs, tot l’equip estable està inte-

grat per persones que procedien de situacions de desocupació de llarga durada i amb 

dificultats d’inclusió sociolaboral.  

La possibilitat de facilitar una feina de qualitat i estable a persones en situació de vulne-

rabilitat que, al seu temps, capacitin i apoderin a altres persones amb dificultats en l’exer-

cici del seu dret als subministraments bàsics és, segons la nostra opinió, un dels grans 

encerts i valors del servei de Punts d’Assessorament Energètic de Barcelona.  



               Memòria 2018 | PAE-Nou Barris                                   

 

 18 

4.2.2. Equip temporal 

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 2018.  

Aquest conjunt de professionals en pràctiques, derivat del Programa Làbora i format des 

de Coordinació de servei, ha esdevingut un important recolzament en el territori a tots 

els nivells d’intervenció: a informació, assessorament i intervenció. Així com també han 

estat implicats i implicades en totes les activitats de gestió, funcionament i cohesió in-

terna. Considerem important assenyalar la tasca de gestió i seguiment per part de 

tots/es els/les professionals de l´equip permanent per acollir i realitzar una adaptació 

ràpida d´aquest 9 professionals de manera que la qualitat del servei no quedi afectada. 

D´aquesta manera s´ha aconseguit una integració perfecta al conjunt de l´equip propici-

ant una cohesió que afavoreix la tasca del dia a dia.  

Durant l´any 2018 , a l´igual que a l´any 2017, l´equip de professionals de Nou Barris ha 

incorporat d´una manera efectiva a altres treballadors/es que per diferents motius no 

havien tingut una adaptació correcta a altres territoris del PAE gestionats per entitats 

diferents. Cal indicar que tot l´equip professional del PAE Nou Barris ha tingut la capa-

citat d´ adaptació a diferents canvis que s´han plantejat per millorar el funcionament del 

servei.  
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4.3. Perfil de persones ateses 

El perfil de persona atesa al servei és majoritàriament una dona (un 64% de les persones 

ateses durant el 2018 han estat dones front un 36% d’homes) d’entre 31 i 54 anys ( 43 

% ), el seu lloc de naixement és fora d’Espanya (en un 37%). 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. 

 

A continuació es detallen i es comenten individualment algunes dades rellevants del 

perfil de les persones ateses;  
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Es constata que les dones s´encarreguen en un percentatge més elevat de les qüestions 

corresponents als subministraments bàsics i que davant de situacions que impliquen un 

risc de tall de subministrament cerquen els mecanismes adients per resoldre la situació.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

És significatiu que 1 de cada 4 persones ateses al 2018 era major de 65 anys. En moltes 

ocasions la situació econòmica derivada d´unes pensions baixes implica buscar alterna-

tives per optimitzar i assegurar els subministraments. Vinculant aquesta dada amb l´alt 

percentatge de dones ateses es constata que un perfil habitual al PAE de Nou Barris és 

el d´una dona més gran de 65 anys que viu en soledat.  
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El 60% de les persones ateses no disposava d´estudis secundaris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al PAE de Nou Barris ha sigut ateses persones nascudes a  66 països diferents , del 

quals el més majoritari és l’Equador amb un 16% , seguit del Marroc amb un 12% del 

total de les persones nascudes fira d´Espanya. Concretament del total de persones nas-

cudes fora d´Espanya el 65% són de procedència de països de Centre i Sud Amèrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 40% de persones ateses a l’assessorament del PAE de Nou Barris eren pensionistes 

i només el 12% treballava a temps complert.  
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El 64% dels habitatges de les persones ateses s´han construït entre 1931 i 1979, fet que 

pot implicar dificultats per mantenir la temperatura a l´hivern i/o estiu. 

 

 

 

 

Existeix un 52% de les persones que viuen en lloguer i un 2% que ens hagi indicat que 

es triba en situació d´ocupació. 
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S´ha identificat significament (88%) que les persones ateses a l´assessorament majori-

tàriament disposen d´uns ingressos inferiors a 17.706 € , fet que implica dificultats per 

fer front al pagaments dels subministraments energètics. 

 

 

Aproximadament 1 de cada 2 persones que atenent a l´oficina d´assessorament han 

estat derivades del Centres de serveis socials. Cal indicar que aquest any s´ha incre-

mentat el percentatge de persones que han arribat al PAE aconsellat per un conegut o 

per les campanyes de publicitat. 
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La procedència del barri de les persones on hi hagut més presencia al PAE ha estar a 

Ciutat Meridiana i a Prosperitat 

 

 

Tenim en compte el número de famílies que viuen a cada barri, s´identifica que el nivell 

d´actuació del PAE ha sigut molt important als barris de Torre Baró, Vallbona i Ciutat 

Meridiana.  

 

15% 15%

12%
11% 10%

9%

7%
6%

4% 4%
3% 3% 2%

1%

Procedència PAE -Districte Nou Barris

24%

17%

13%
11%

8%

5% 5% 5% 4% 3% 3%
1% 1%

% PAE vs Famílies Totals



               Memòria 2018 | PAE-Nou Barris                                   

 

 25 

Altres dades rellevants de les persones ateses als FO són les següents;  

- Persones amb mobilitat reduïda: 7 % 

- Persones amb malalties respiratòries; 32% 

- Persones amb artrosis/reuma; 49% 

- Persones amb depressió/ansietat : 54% 

- Persones amb dependència energètica: 8% 

- Famílies Monoparentals; 9 % 

- Famílies Nombroses: 10% 
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4.4. Resultats: 

Amb la finalitat d´identificar les variables més importants del servei que puguin ser ne-

cessàries per la presa de decisions i afavorir una millora continua s´han registrat i ava-

luat una sèrie d´indicadors. A continuació es detallen alguns resultats de diferents indi-

cadors on s´identifica un significatiu increment respecte a l´any 2017;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenim present que l´inici del servei al 2017 va ser al febrer , l´increment de les perso-

nes ateses ha sigut del 71 %  

4.4.1. Front Office 

A continuació es detallen els indicadors anuals referent a l´atenció de FO;  

INDICADORS FO ANY 2018 

Persones ateses a Front Office 2.094 

Persones ateses a FO Verdun 1.403 

Persones ateses a FO Zona Nord 691 

Nº Visites de FO 2.428 

Nº Enquestes Vulnerabilitat 2.218 

% Derivacions a Assessorament 87% 

% Derivacions a Agent  6% 
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Durant l´any 2018 s´ha incrementat significativament la tasca dels treballadors del Front 

Office. Per una banda , s´ha incrementat significativament el nombre de persones ateses 

per primera vegada i s´han incorporat tasques addicionals com són la gestions per agi-

litzar les resolucions de talls de subministraments detectats, la gestió del certificat que 

acredita una circumstància especial per tramitar la sol·licitud del bo social, i les tasques 

internes per optimitzar la recollida de dades de cada persona atesa. 

Els dos Front Offices ubicats al Casal de barri de Verdun ( PAE-Verdun) i al Centre Cívic 

de Zona Nord  ( PAE Zona Nord )  han registrat les següents entrades durant l´any 2018;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l´any 2018 el 60% de les persones ateses als FO s´ha  realitzat al FO de Verdun. 

És significatiu que a la temporada d´estiu el número de visites baixa de manera global 

tot i que a la gràfica corresponent al FO de Zona Nord s´identifica un increment degut a 

que durant aquest mes es va traslladar el servei a l´Oficina d´Habitatge, fet que va in-

crementar la visibilitat del PAE i les derivacions realitzades per part dels treballadors de 

l´OH de Nou Barris. 
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4.4.2. Assessorament 

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 beneficiar-se 

dels descomptes existents. 

Els resultats dels indicadors principals són els següents; 

INDICADORS ASSESSORAMENT ANY 2018 

Persones ateses a Assessorament 1.819 

Persones derivades des de FO Verdun 1.403 

Persones derivades des de FO Zona Nord 691 

Nº Enquestes Assessorament realitzades 1.714 

Nº Visites Assessorament registrades 2.427 

% Derivacions des de FO 87% 

Nº Interlocucions amb persones ateses 8.153 

Nº Reptes gestionats 10.652 

 

Referent als reptes realitzats, 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, s’han gestionat una mitjana de 6 reptes per expedient. Això vol dir que a 

cada persona atesa se li ha fet una mitjana de 6 gestions vinculades a garantir els 

drets energètics i optimitzar les factures.  

Pel que fa a la garantia de drets que contempla la Llei 24/2015 a continuació s´indiquen 

el nombre de casos que han detectat i/o confirmat desprès de realitzar l´entrevista d´as-

sessorament  

Nº avisos de tall detectats 324 

Electricitat 289 

Gas 175 

Aigua 123 

Nº de talls detectats 113 

Electricitat 87 

Gas 23 

Aigua 3 

Nº casos d'irregularitat en la connexió 791 

Electricitat 301 

Gas 293 

Aigua 197 

Nº de casos de desconnexió 43 
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Electricitat 33 

Gas 4 

Aigua 6 

 

A banda de la tasca primordial de defensa dels drets energètics i l´optimització de les 

factures considerem molt important tota la feina realitzada per part dels assessors per 

oferir consells i recomanacions que afavoreixin a la reducció del consum i l’eficiència 

energètica.  

Anàlisi dels reptes gestionats 

A l’assessorament la persona atesa exposa la seva situació i el professional d’atenció, 

en base a l’enquesta d´assessorament, 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 dels submi-

nistraments.  

En aquest sentit els reptes més importants són a la vegada els més urgents, assegurar 

que no es talli el subministrament (Repte IRER-Gestió de l´Informe de Risc d´Exclusió 

Residencial) o gestionar una reconnexió derivada d´un tall de subministrament. A la ve-

gada, 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 factures 

d’electricitat, gas i aigua.  

Respecte els resultats totals dels IRER són els següents; 
  

REPTES DRETS ENERGÈTICS-LLEI 24/2015 

Nº de sol·licituds d´IRERs tramitats 664 

Nº d´IRERs rebuts efectivament 584 

Nº Paralitzacions immediates talls (treves) 298 

Nº de reconnexions 96 

Electricitat 75 

Gas 15 

Aigua 5 

 

Pel que fa a la gestió en l’optimització / facturació del subministrament elèctric els resul-

tats principals assolits l’any 2018 a Nou Barris són els següents;  

REPTES SUBMINISTRAMENT D´ELECTRICITAT 

Gestió del Bo Social 1.257 
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Canvi de titularitat 296 

Canvi de comercialitzadora 908 

Baixada de potència 438 

Potència estalviada (kW) 645 

Aplicació de discriminació horària 468 

Eliminació de serveis extres 175 

Alta de subministrament 105 

Butlletí elèctric gestionat 45 

Butlletí elèctric realitzat 36 

 

Pel que fa a la gestió en l’optimització / facturació del subministrament de gas els resul-

tats aconseguits han estat els següents: 

 

REPTES SUBMINISTRAMENT DE GAS 

Canvi de titularitat 169 

Canvi de comercialitzadora 560 

Eliminació de serveis extres 278 

Alta de subministrament 38 

Butlletí gas gestionat 7 

Butlletí gas realitzat 6 

 

Pel que fa a la gestió en l’optimització / facturació del subministrament d’aigua els 

resultats aconseguits han estat els següents: 

 

REPTES SUBMINISTRAMENT D´AIGUA 

Canvi de titularitat 289 

Gestió de tarifa social 404 

Ampliació de trams 272 

Gestió de Fons de Solidaritat   1.389 

Gestió de Bonificació Musa 89 

Alta de subministrament d´aigua 43 
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4.4.3. Intervencions a la llar 

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 per-

sones 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’hàbits 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 factura, 

millori el confort tèrmic i permeti un major benestar de les persones.   

A continuació es detallen els indicadors anuals referent a l´atenció de FO;  

INDICADORS AGENTS A LA LLAR ANY 2018 

Persones ateses a la llar 258 

Persones amb mobilitat reduïda 126 

Nº Visites d´agent 299 

Habitatges amb material instal·lat 140 

% Derivacions des de FO (PAE) 48% 

% Derivacions des d´Assessorament  (PAE) 24% 

% Derivacions directes (CSS /CAP / Entitats) 28% 

 

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 2018 el PAE 

de Nou Barris ha instal·lat material en un total de 140 llars de persones ateses. 

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 26 

Viret Perfil V Tesa Moll corredissa 25 

Viret Tesa Umbral 90*38 Blanc ( Porta)  8 

Viret Tesa Umbral 90*38 Marró (Porta) 16 

Reflectors Radiadors  9 

Lamina Plàstic Doble Vidre (Termocover) 31 

Rellotge de sorra-dutxa  15 

Reductor de cabal  51 

Termòmetre / Higròmetre  21 

Programador Analògic 24h. 17 
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Bombeta baix consum GU10  30 

Bombeta baix consum GU5.3 53 

Bombeta baix consum E14 16 

Bombeta baix consum E27 145 

Regleta Elèctrica 4 x 1´5 mts 38 

 

4.4.4. Eix comunitari 

La dimensió comunitària és un eix clau per obrir el servei a la ciutadania, arribar a totes 

les persones que viuen al territori i garantir que el servei s’ajusta i s’adapta a les neces-

sitats i demandes existents.  

És per això que durant el 2018 el servei ha realitzat un total de 

32 tallers. Els tallers han estat tant 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’efici-

ència energètica, com gestionats i coordinats conjuntament amb 

d’entitats, institucions i actors rellevants del territori que aglutina-

ven (persones grans de comunitats d’habitatges amb serveis, 

persones ateses d’entitats del territori, entre d’altres). 

En total hem arribat a un total de 456 persones amb una mitjana 

de persones participants de 14 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 9,1 sobre 10 de grau de satisfacció.  

Els indicadors principals de la feina comunitària són els següents; 

INDICADORS EIX COMUNITARI 2018 

Nº Tallers realitzats 32 

Nº Total assistents als tallers 456 

Nº Persones derivades de tallers 41 

Valoració del taller 9,1 

Nº Reunions / Presentacions 96 

Nº Accions Obertes a l´Espai Públic 8 

Participació als mitjans de comunicació 9 

 

.  
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Amb la finalitat de donar a conèixer el servei als agents principals del territori de Nou 

Barris i per coordinar diferents accions , s’han realitzat reunions amb entitats i grups. El 

número total de reunions són de 96 i s’han realitzat amb els següents col·lectius: 

• Centres de serveis socials. Al districte de Nou Barris existeixen 5 centres de ser-

veis socials i s´ha reforçat la col·laboració i comunicació durant l´any 2018 rea-

litzant-se 15 reunions amb els equips dels treballadors/es socials. .  

• CAP-Centres d´atenció primària. Amb la finalitat d´establir una via de detecció 

de situacions de vulnerabilitat energètica s´han realitzat reunions i tallers (6  al 

personal sanitari dels CAP´s 

• Casals de barri / Casals de gent gran. S´han realitzat durant l´any 2018 21 acci-

ons als casals per donar a conèixer els drets energètics 

• Associacions de Veïns / Ateneus . Com a punts de referència als barris el con-

tacte amb les associacions de veïns ha sumat un total de 16 accions comunità-

ries. 

Taller comunitari a Ciutat Meridiana referent als drets energètics 

 

 

Mercat Importa- Iniciatives d´empo-

derament al barri de Porta 
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• Plataformes i entitats socials. Des del PAE de Nou Barris s´ha donat la possibili-

tat a diferents plataformes i entitats socials a realitzar xerrades i punts d´informa-

ció per donar a conèixer el servei. S´han realitzat 13 accions. 

• Entitats que gestionen programes vinculats als drets energètics. A Nou Barris 

existeixen altres projectes/serveis vinculats a la detecció i millora de situacions 

de vulnerabilitat i eficiència energètica. S´ha realitzat un esforç important per co-

ordinar i complementar els diferents projectes realitzant 7 accions comunitàries. 

Fruit d´aquestes accions s´ha arribat a aconseguir una important sintonia i col·la-

boració entre els serveis.   

• Entitats que gestionen pisos tutelats i/o pisos per gent gran/vulnerable. Per arri-

bar a aquelles persones que tenen una situació més vulnerable i viuen en pisos 

tutelats o amb serveis gestionats per diferents entitats s´han realitzat diferents 

tallers i reunions, així com assessoraments al propi edifici. D´aquesta manera 

s´ha arribat a oferir el servei a persones i s´ha optimitzat les gestions gràcies al 

vincle amb els treballadors que gestionen aquests habitatges. S´han realitzat 8 

accions comunitàries  

• Responsables tècnics de l´Ajuntament de Barcelona . S´ha treballat conjunta-

ment amb els tècnics de l´Ajuntament de Barcelona de Nou Barris per afavorir el 

coneixement de la població del servei i per participar com a agents actius a totes 

les accions on el PAE pot aportar la seva visió de coneixement de la realitat 

referent als drets energètics.  S´han realitzat 10 accions comunitàries                                                                 

4.4.5. Qualitat en la gestió: procediments de gestió i millora contí-
nua aplicada 

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 conse-

cució 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, especialment aque-

lla en situació de major vulnerabilitat social.  

 

INDICADORS QUALITAT 2018 

Nº Reunions Internes- Plantejament i segui-
ment de propostes 

23 

Nº Formacions internes-Millora de qualitat 8 

Implementació de noves eines 6 

Grau de satisfacció dels treballadors/es 8,6 

 

Mitjançant una tasca important d´avaluació dels procediments i tenim com a objectiu 

oferir una atenció a les persones rigorosa i propera durant l´any 2018 s´han incorporat 

noves eines per contribuir a la millora continua. Al territori de Nou Barris aquestes eines 

incorporades són les següents;  
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• Centralització de trucades a únic telèfon. D´aquesta manera totes les persones 

ateses disposen d´un telèfon per realitzar les consultes i aclariments necessaris 

• Adreça de correu electrònic genèrica. Contribueix al seguiments dels casos per 

part de tots els professionals del servei i unifica les vies de comunicació. 

• Arxiu ENTRADA BO. Durant l´any 2018 s´ha consolidat una eina de registre de 

totes les persones que s´apropen al PAE de Nou Barris, ja sigui a aportar docu-

mentació o realitzar una consulta sense visita prèvia. Aquesta informació que no 

queda indicada a les dades de l´aplicatiu utilitzat al servei facilita el seguiment i 

les gestions que s´han de realitzat per cada persona atesa. 

• Arxiu DNI+NOM. Amb aquesta eina s´ha aconseguit reduir el  temps de gestió 

per part dels assessors eliminant accions repetitives. També afavoreix a portar 

un seguiment de la documentació necessària per realitzar els tràmits. Un fet im-

portant és que implica unificar criteris a l´hora de fer l´atenció a les persones i 

s´intenta descarregar de feina a la figura de l´assessor en tasques administrati-

ves. 

• Arxiu CIRCUITS. La tasca dels treballadors/es del PAE i les gestions realitzades 

e troben en un canvi continu degut a la cerca de la millora, el canvis normatius i 

els diferents criteris de les companyies comercialitzadores. Per afavorir l’accés 

als circuits que s´han de realitzar en diferents casos s´ha configurat un arxiu Ex-

cel on s´aglutina tota la informació rellevant a tenir en compte per realitzar una 

tasca rigorosa i efectiva. D´aquesta manera passem de més de 20 documents a 

un únic arxiu on es disposa de les consignes d´acció actualitzades. 

• Arxiu REPTES. Degut a l´alt volum de feina i persones ateses s´ha incorporat 

una eina per que els treballadors del PAE de Nou Barris puguin identificar les 

tasques ( reptes) pendents i la seva prioritat en funció del temps d´assignació i 

la tipologia de feina. Aquest arxiu s´envia als treballadors per part del coordinador 

de territori extraient les dades registrades a l´aplicatiu.  

• Wide Stage-Eïna de filtratge d´informació. Per facilitar la feina de seguiment des 

de coordinació de servei s´ha incorporat als territoris aquesta eina que facilita 

d´una manera àgil el seguiment quantitatiu de diferents indicadors del servei. 

 
Durant l´any 2018 s´ha treballat la redacció dels documents on s´especifiquen els dife-
rents procediments d ´actuació dintre del servei que s´ofereix al PAE de Nou Barris. 
D´aquesta manera queda identificada d´una manera clara i fiable com s´ha de procedir 
als diferents llocs de treball i a diferents situacions.   
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5. Balanç i avaluació del servei  

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 enquestes de 

satisfacció en els diferents moments de la intervenció.  

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 la 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 el rigor de la mostra.   

D’aquesta manera, s’han realitat enquestes al Front Office, mitjançant les quals la ciu-

tadania ha pogut valorar l’atenció rebuda al punt d´informació energètic de primera aco-

llida. 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 9,3 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 ate-

ses al servei. En destaquem algunes d’elles: 

Principals aspectes positius: 

- Explicació del personal que dona facilitat per resoldre els diferents dubtes 

- Atenció humana i professional excel·lent 

- Identificació correcta de les necessitats de les persones ateses 

- Informació adient i concreta 

Propostes de millora: 

- Augmentar  la visibilitat i les senyalitzacions per arribar al Front Office.  

- Aclarir que és un espai obert a tothom sense necessitat de concretar una cita 

prèvia.  

- Augmentar el coneixement del servei als diferents agents del territori i al conjunt 

de la ciutadania. 

Per altra banda, s’han realitzat també enquestes de satisfacció als nivells d’Asses-

sorament i d’Intervenció al domicili. Aquestes enquestes s’han realitzat via telefònica 

un cop acabada la intervenció. La puntuació mitjana de satisfacció al servei d’Assesso-

rament és de 9,1 sobre 10.i d’Intervenció a la llar és de 9,4 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.  
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Principals aspectes positius: 

- Celeritat i seguiment per resoldre situacions greus de manca de subministrament 

energètic. 

- Atenció professional i propera dels i les professionals.  

- Accessibilitat dels professionals per resoldre les consultes. 

- Informació adient i concreta.  

 

Propostes de millora:  

- Reduir el temps d´espera per identificar a les factures els canvis gestionats 

- Reduir les preguntes realitzades a les diferents enquestes 

- Reduir la documentació que cal gestionar per part de la ciutadania.   

- Unificar a un mateix punt la figura de l´informant i l´assessor.  

- Millorar la publicitat i el coneixement del servei a tota la població 

 

INDICADORS D´AVALUACIÓ 2018 

Puntuació enquesta FO 9,3 

Puntuació enquesta BO-ASSESSORMENT 9,1 

Puntuació enquesta BO-INTERVENCIÓ 9,4 

 

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 apo-

derador 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 Ener-

gètic del Districte de Nou Barris. A més, tenint en compte, els atributs i característiques 

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. S´ha fet una aposta aquest any 

2019  per establir i consolidar el contacte, de relació amb les entitats 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 aconseguir és aprofundir la col·laboració i complicitat amb 

experiències i projectes complementaris que existeixen i actuen en el territori. Aquesta 

riquesa afavoreix 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, planteja-

ments i operativitats. 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 residencial, 
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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 gesti-

onar de cara al 2019 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 deficient co-

municació d’on es troben ubicades. Durant aquest any es realitzarà el canvi d´una de 

les oficines de Front Office a un espai compartir amb l´Oficina d´Habitatge i l´Oficina 

d´Atenció Ciutadana. Considerem un repte poder establir un funcionament i col·labora-

ció excel·lent per millorar el coneixement de la ciutadania dels seus drets energètics.  

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 lú-

dics com festes majors, esdeveniments comunitaris, entre d’altres. També caldrà 

aprofundir en la vinculació entre la tasca de garantia de drets amb la lluita contra el canvi 

climàtic.  

Degut a l´alt volum de persones ateses durant aquest dos anys de servei, i tenint en 

compte que molts casos tornen a utilitzar el servei derivat dels canvis que s´han produït 

( modificacions contractuals involuntàries, nous criteris legislatius, situacions familiars 

diferents,..) tenim el repte de gestionar totes les situacions obertes donant una resposta 

rigorosa, professional , àgil i propera.  

El recorregut i el coneixement del servei per bona part de la població fa possible tenir 

com a objectiu identificar i donar una resposta clara i concreta a totes les situacions de 

persones que viuen al districte de Nou Barris sense disposar d´ un o més dels submi-

nistraments bàsics ( electricitat, gai i aigua)  o que es troben amb un risc alt de deixar 

de tenir-ho. 

Com a conclusió, i donats els resultats tant quantitatius com qualitatius considerem que 

el desenvolupament dels PAE a Nou Barris està complint les expectatives amb una feina 

realitzada amb un alt nivell de professionalitat i rigor. Durant aquest segon any de funci-

onament s´ha detectat que encara no ha arribat el missatge dels PAE a tota la ciutadania 

i l´objectiu principal és incidir en aquelles zones i barris on serà necessari el recolzament 

amb altres agents importants.  

A la vegada considerem que la feina realitzada per els professionals durant l´any 2018 

ha sigut excel·lent ja que s´han adaptat totalment als canvis necessaris i a un exigent 

nivell de feina.  

Durant l´any 2019 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 qualitat 
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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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Introducció 

Aquestes pàgines contenen la Memòria del segon any del Servei dels Punts 

d’Assessorament Energètic -PAE d’ara en endavant- de l’Ajuntament de Barce-

lona. Els PAE naixeren amb l’objectiu de detectar i reduir la pobresa energètica, millo-
rar l’eficiència energètica de les llars més vulnerables i garantir el dret als subminis-
traments bàsics a la ciutat de Barcelona. 

Pel que fa al context en que s’inscriu aquest servei, cal posar de manifest que 
l’Ajuntament de Barcelona té com a missió, en el Pla de mandat vigent fer de Barce-

lona un referent en els Drets Socials, on totes les persones visquin dignament i pu-
guin desenvolupar-se personal, econòmica i socialment en condicions d’equitat i lliber-
tat. Sota aquesta premissa i tenint com a braç executor l’Institut Municipal de 

Serveis Socials -IMSS d’ara en endavant- es varen idear els PAE i es va obrir un 
procés de licitació pública per a la seva gestió. Aquest procés finalitzà al gener de 
2017 quan es va signar un contracte de licitació amb les cinc entitats d’acció social 
que des de la apertura de portes dels PAE el 20 de gener de 2017 fins ara, han des-
plegat aquest servei d’accés universal en tota la ciutat de Barcelona.  

És dins d’aquest marc que la gestió dels PAE des del seu inici ha estat dividida de la 
següent manera: la Coordinació del Servei la gestiona la Unió Temporal d’Empreses 
formada per l’Associació Fundació Benestar i Desenvolupament i Ecoserveis (UTE 
ABD/FABD/Ecoserveis) i els cinc territoris dels Punts d’Assessorament Energètic estan 
en mans de Suara Cooperativa, Fundació SURT, Fundació Salut i Comunitat, Funda-
ció Ciutat i Valors i la UTE ABD/FABD/Ecoserveis. 

A continuació trobarem els resultats i l’anàlisi d’aquest servei durant l’any 2018 als 
territoris gestionats per Suara Cooperativa a la ciutat de Barcelona: Sant Andreu i Sant 
Martí. 
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1. Presentació de la entitat licitadora 

1.1. SUARA Cooperativa 

 

“El valor són les persones” 

 

 

SUARA és la cooperativa de treball més gran de Catalu-
nya en el sector d’atenció a les persones, amb una experi-
ència acumulada pels seus socis i sòcies fundadores de 

més de 30 anys. Té com a missió transformar l’entorn social, millorant la realitat de les 
persones mitjançant serveis de qualitat arrelats al territori, que promoguin el seu 
benestar i creixement, des d’un projecte empresarial cooperatiu.  

Amb aquest propòsit i amb més de 3.000 professionals, gestiona un ampli ventall de 
serveis i equipaments que donen resposta a les necessitats d’atenció, suport, assis-
tència i educació d’infants i joves; de famílies; de persones que requereixen algun 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. Tot dins dels nostres valors: 

 

� Innovadora: La transformació d’idees en projectes i la incorporació de la tec-
nologia 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: professio-
nals, 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 vin-
culades a Suara. 

� Socialment responsable: Compromesa amb el medi ambient, el desenvolu-
pament territorial, la generació d’ocupació i la reinversió dels excedents socie-
taris. 

 

Tenint aquests valors com a teló de fons i la qualitat com a marc d’acció, s’han 

gestionat els PAE dels districtes de Sant Andreu – Sant Martí. 
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2. Context i situació de territori 

2.1 Un problema de totes: la Pobresa 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 o quan aquests serveis representen 
un cost excessiu per a la unitat familiar (Sergio Tirado Herrero, López Fernández, Mar-
tín García, & Mediavilla Ruiz, 2012).  

Ens trobem doncs davant d’un problema social complex determinat per un conjunt ex-
tens de factors socials, culturals i ambientals. Però no sols això, a més quan parlem de 
Pobresa Energètica cal tindre en compte que moltes llars que inicialment no es consi-
derarien en aquesta situació, poden estar en risc de patir-la si es canvien certes condi-
cions internes a la llar (com perdre la feina) o externes o contextuals (increment del 
preu de l'energia, crisi econòmica...) (S. Tirado Herrero et al., 2016). És a dir, la Pobre-
sa Energètica té associat un factor temporal que està vinculat a la proclivitat d’una llar 
a experimentar una situació en què la llar indicada no rep una quantitat adequada de 
serveis de l’energia (Bouzarovski y Petrova, 2015). Açò és el que coneixem com Vul-
nerabilitat Energètica. 

Davant aquest concepte tan dinàmic s’han identificat diversos factors de Vulnerabilitat 
Energètica (Bouzarovski y Petrova, 2015): 

  
� Accés: Baixa disponibilitat de vectors energètics adequats per cobrir les neces-

sitats de la llar. 
� Assequibilitat: Desproporció entre el cost de l’energia i els ingressos de la llar. 
� Flexibilitat: Incapacitat de canviar d’un mode de proveïment d’energia que sigui 

apropiat per a la necessitats de la llar. 
� Eficiència Energètica: Pèrdua desproporcionada d’energia útil en la conversió 

d’energia a serveis de l’energia a la llar. 
� Necessitats: Desajust entre els requeriments energètics de la llar i els serveis 

de l’energia disponible per raons socials, culturals, econòmiques o de salut. 
� Pràctiques: Manca de coneixement sobre programes de suport o formes efici-

ents d’ús d’energia a la llar.  
 
Segons dades de l’enquesta de Condicions de Vida 2016, a l'any 2016 un 9,1% de les 
llars a Catalunya no podien mantenir la seva llar a una temperatura adequada durant 
l'hivern, 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.  

 
Front aquesta realitat i amb el propòsit de protegir els consumidors vulnerables dels 
talls de subministraments bàsics (electricitat, gas i aigua), naix la Llei 24/2015 del Par-

lament de Catalunya que prohibeix a les empreses subministradores fer talls de sub-
ministrament si l’impagament es produeix per falta de recursos econòmics i les obliga 
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a mantenir el servei mentre duri la situació de vulnerabilitat o de dificultat econòmica. 
Aquest plantejament suposa la consideració de l’energia domèstica com un dret que, 
en certes circumstàncies de vulnerabilitat econòmica, ha d’estar garantit.  Aquesta llei 
–una de les més garantistes de tot l’Estat- instaura també un principi de precaució se-
gons el qual “quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha 
de sol�licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la 
persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residen-
cial”. 

 
Dins d’aquest marc varen nàixer els PAE de la ciutat de Barcelona. 

 

 

2.2 Context sociolaboral dels districtes de Sant Andreu-

Sant Martí1  

El territori de Sant Andreu- Sant Martí aglutina el 23,6% de la població de la ciutat de 
Barcelona. El seu nivell de renda és mitjà-baix i el nivell d’estudis es troba per sota la 
mitjana de la ciutat.  

Si analitzem per separat els dos districtes que conformen l’àmbit d’actuació dels PAE 
que gestiona SUARA, tenim que Sant Andreu compta amb prop de 148.000 habitants 
el que representa el 9,1% de la població de la ciutat. A nivell de renda trobem que els 
7 barris que conformen Sant Andreu (La Trinitat Vella, Baró de Viver, El Bon Pastor, 
Sant Andreu de Palomar, La Sagrera, Navas, El Congrés i els Indians) tenen una ren-
da inferior a la mitjana de la ciutat.  

El mínim correspon a la Trinitat Vella amb una barreja d’una baixa formació acadèmi-
ca, una taxa d’atur que s’apropa al doble de la mitjana de la ciutat, una taxa de moto-
rització també baixa i uns preus dels habitatges que no arriben a la meitat dels de la 
ciutat. La resta de barris que conformen el districte mostren una gran homogeneïtat.  

Destaca Baró de Viver, un barri petit i poc poblat (el cinquè amb menys residents de 
Barcelona), que està canviant el perfil dels saltant del segment de renda molt baix al 
baix. Pel que fa a la resta tant el Bon Pastor com Sant Andreu encara i que es recupe-
ren després d’un bienni de retrocessos, persisteixen les fortes diferències entre amb-
dós barris. El primer és un barri petit i relativament poc poblat que ha experimentat una 
renovació urbanística i demogràfica que ha rejovenit l’estructura d’edats -amb poca 
immigració-, i marca una tendència d’avanç a mitjà termini. En canvi, Sant Andreu és 
un barri molt consolidat que amb gairebé 57.000 residents és el segon més poblat de 
Barcelona, primer en nombre d’infants i antepenúltim en taxa d’immigració. Des de 
2007 s’ha anat allunyant de la mitjana de la ciutat per la banda baixa de forma pràcti-
cament ininterrompuda i per això és important el petit repunt a l’alça de la renda, deri-

                                                
1 Fonts: “Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2016). Gabinet Tècnic de Progra-
mació Departament d’Estudis i Programació. 11-12-2017” i “Web del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de 
Barcelona” 
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vat principalment dels seus avanços en termes de nivell acadèmic de la població, 
d’ocupació i de nivell de motorització de la població, més accentuats que al conjunt de 
la ciutat. Alhora, és la zona del districte, juntament amb la Sagrera on els preus dels 
habitatges creixen més. 

En quant a dades sociodemogràfiques i laborals tenim que Sant Andreu conta amb un 
47,45% d’homes front al 52,55% de dones. El 56% de la seva població té entre 25 i 64 
anys sent el 6,18% de la població estrangera i estant al voltant d’un 8,3% dels seus 
veïns i veïnes en una situació d’atur. 

Pel que fa al districte de Sant Martí és un dels més poblats, amb més de 236.000 ha-
bitants, el 14,5% de la població de la ciutat. Els barris que el conformen (La Verneda i 
la Pau, Sant Martí de Provençals, El Besòs i el Maresme, Provençals del Poblenou, 
Camp de l’Arpa, el Clot, Diagonal Mar-Front Marítim del Poblenou, Poblenou, El Parc i 
la Llacuna de Poblenou i la Vila Olímpica de Poblenou) són tan heterogenis que con-
verteixen el districte en aquell amb les diferències més acusades de la ciutat. Té barris 
a cada extrem de renda: el Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau a la banda molt 
baixa i la Vila Olímpica del Poblenou a la molt alta. Entremig, els set barris restants 
s’ubiquen en les franges baixa, mitjana-baixa, i alta.  

El baix nivell de renda en el Besòs i el Maresme, la Verneda i Sant Martí de Proven-
çals es justifica tenint en compte la barreja de baixa formació acadèmica, una taxa 
d’atur que supera en almenys dos punts la mitjana de la ciutat, baixes taxes de moto-
rització i els preus dels habitatges (a la vora del 50% de la mitjana de la ciutat). Els 
barris de la Vila Olímpica, Diagonal Mar-Front Marítim del Poblenou, el Parc i la Llacu-
na i Provençals de Poblenou, han seguit una mateixa direcció cap a l’atracció de resi-
dents i d’activitat. El resultat són barris que puntuen alt en nivell educatiu, amb una 
baixa taxa d’atur i amb preus residencials elevats. Els extrems més alts queden ocu-
pats per la Vila Olímpica del Poblenou i Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou. 

En quant a dades sociodemogràfiques i laborals tenim que Sant Martí conta amb un 
48% d’homes front al 52% de dones. El 57,4% de la seva població té entre 25 i 64 
anys sent el 13,55% de la població estrangera i estant al voltant d’un 7% dels seus 
veïns i veïnes en una situació d’atur. 
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3. Punt d’Assessorament Energètic al 

territori 

3.1 Organització i funcionament del servei 

Els Punts d’Assessorament Energètic varen néixer al gener de 2017 amb l’objectiu de 
combatre la situació de pobresa energètica, garantir els drets que contempla la legisla-
ció vigent pel que fa a l’accés als subministraments bàsics i millorar l’eficiència de les 
llars de la ciutat de Barcelona.  
 
Es tracta d’un servei obert a tota la ciutadania –no sols a persones vulnerables- que 
durant el seu temps de vida ha crescut i s’ha consolidat com a un servei de referència 
a la ciutat de Barcelona treballant des de diversos fronts o eixos: 

 

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

Constitueix la part més visible dels PAE i  es materialitza en tres nivells d’atenció on 
es realitzen diferents tasques: 

� Servei d’Informació o Front Office (FO d’ara endavant): habitualment la porta 
d’entrada de la ciutadania al PAE.  A Sant Andreu – Sant Martí comptem amb 
dos –un per districte- i es troben situats a l’Oficina d’habitatge de Sant Andreu i 
a l’Oficina d’Habitatge de Sant Martí. En aquest nivell d’atenció s’atenen les 
consultes de la ciutadania, es dóna informació d’eficiència energètica i 
d’optimització de factures apoderant a les persones, es detecten situacions de 
vulnerabilitat i, si cal, es dóna cita a  Assessorament o directament a una Inter-
venció a la llar. 

� Servei d’Assessorament: constitueix el segon nivell d’atenció del PAE. En ell 
es dóna una atenció individual a persones que es troben en situacions de vul-
nerabilitat front a la Pobresa Energètica tenint com a objectiu l’apoderament 
ciutadà. S’examinen les factures per tal de detectar bonificacions, es realitzen 
tasques com el recolzament en la realització de tràmits, es donen a conèixer 
drets i hàbits energètics, s’acompanya en la regularització de situacions anò-
males en els subministraments o s’actua front a casos de tall o avisos de talls 
en els subministraments. 

� Servei de Intervenció a la llar: constitueix el tercer i últim nivell d’atenció del 
PAE. 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 cost i en la detecció i resposta a situacions de greu vulne-
rabilitat o urgència en relació als subministraments.  

A aquest servei s’arriba bé després d’una derivació des del Servei 
d’Assessorament, o bé amb una derivació directa (mobilitat reduïda o necessi-
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tat d’acompanyament) de Serveis Socials, CAP, bombers o d’alguna de les En-
titats situades al territori. 

 

Eix preventiu i d’acció comunitària 

Per fer front a Pobresa Energètica en tota la seva magnitud, la construcció d’un teixit 

comunitari que conegui els seus drets energètics i que sigui capaç de reconèixer 

situacions de vulnerabilitat energètic, és vital. 

 
Amb aquest propòsit sorgeix aquest eix. Dins d’ell s’engloben els tallers que realitzen 
els PAE i la participació en els espais comunitaris que les diferents entitats i serveis 
socials tenen als territoris. 
 

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

Tercera pota dels PAE que busca requalificar professionalment a persones amb 

dificultats d’accés al mercat laboral dins dels equips de treball als territoris.  

Durant 8 mesos i en dos cops a l’any, es forma a persones derivades del Programa 
Làbora en tasques de lluita contra la Pobresa Energètica. Aquest conjunt de professio-
nals són formats en primer cop teòricament des de la Coordinació del Servei per des-
prés passar a la formació pràctica de 6 mesos als diferents territoris formant part de 
l’equip estable del mateix. A aquest pla l’anomenem Pla de Suport al Treball (PST 

d’ara endavant). 

 

 

3.2 Equip professional a Sant Andreu-Sant Martí 

L’equip dels PAE de Sant Andreu-Sant Martí està format per un equip estable de 7 

professionals de SUARA més un equip variable de 4 persones que, englobades 
dins del PST abans esmentat i en tandes de 6 mesos, treballen colze a colze al territori  
formant part de l’equip d’una forma activa, adquirint responsabilitats i atenent els seus 
propis casos des del moment que es troben preparades i se senten segures.  
 
Tant les persones que formen part de l’equip estable més les que formen part del PST, 
tenen com a característica comuna la seva polivalència de mode que són capaços de 
treballar en qualsevol dels nivells d’atenció del PAE si el Servei ho requereix en mo-
ments puntuals. 
 
Durant 2018 habitualment les tasques dels diferents nivells d’atenció dels PAE (Servei 
d’Informació, Servei d’Assessorament, Servei d’Intervenció) i la Coordinació Territorial 
han estat assumides per:  
 



 10

 
 
 

 
EQUIP ESTABLE DE PROFESSIONALS DE SUARA 

 
� 2 Informants (FO) realitzant les tasques derivades del Servei d’Informació.  

El seu lloc de treball es troba ubicat a l’Oficina d’habitatge de Sant Andreu – 
Josefina Tejada- i a l’Oficina d’Habitatge de Sant Martí – Mari Mar Ríos-. 

� 3 Assessores assumint les tasques derivades del Servei d’Assessorament.  

El seu lloc de treball es troba ubicat a les oficines de SUARA al carrer Josep 
Estivill 10 on les persones acudeixen amb cita prèvia després d’haver passat 
per FO. Durant aquest any les persones encarregades de desenvolupar les 
tasques d’Assessorament han sigut el David Torres, la Ana Marín i la Elena 

Martin i el Pere Casabon (el Pere Casabon assumí les tasques de Coordina-
ció Territorial per a cobrir la baixa per maternitat de la Coordinadora Territorial i 
l’Elena Marín fou contracta com a Assessora durant aquest període). 

� 1 Agent Energètic fent les tasques derivades del Servei d’Intervenció.  

Durant aquest any la persona encarregada de aquesta funció ha sigut el Pedro 

Mier. Degut a l’alta afluència de persones als nostre PAE i l’increment de deri-
vacions a Assessorament, durant el 2018 el territori de Sant Andreu-Sant Martí 
s’ha hagut de adaptar a les necessitats del Servei. És per aquest motiu que –a 
diferència de l’establert a Plec de Clàusules del Servei- s’ha treballat sols amb 
1 agent, passant 1 de les persones dedicades inicialment a fer Intervencions a 
realitzar tasques d’Assessorament. 

� 1 Coordinadora Territorial encarregant-se de la implementació, seguiment i 
representació del Servei, la coordinació de l’equip i de les persones contracta-
des dins de l’eix de foment d l’ocupació, el desenvolupament de l’eix comunita-
ri, la resolució d’incidències i el seguiment dels casos complexes entre altres 
coses. 

Les persones encarregades de aquestes funcions durant el 2018 han sigut la 
Beatriz Villarroya (coordinadora des del 2017 en excedència per maternitat), 
el Pere Casabon (cobrint la baixa per maternitat de la Bea fins a la seva rein-
corporació) i el David Torres (cobrint les vacances del Pere Casabon durant 
l’excedència de la Bea). 
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 EQUIP VARIABLE DE PERSONES DEL PST 

 
 
Durant els primers 6 mesos de l’any es va comptar amb el suport a territori de 3 per-
sones que varen ser formades i es van desenvolupar com a professionals en els dife-
rents nivells d’atenció i una quarta persona que sols estigué amb nosaltres 2 mesos 
(va cobrir dues baixes, una de la persona que inicialment venia a  Per la casuística del 
Servei durant aquest temps van distribuir-se: 
 
� 1 persona a Assessorament: Elena Martin 
� 1 agent: Miquel Ojeda 

� 1 persona tallerista / FO: Cristina Muñoz 
� 1 persona a Assessorament durant 2 mesos: Juan Carlos de Sanctis 

 
Després de la seva marxa i durant els darrers 6 mesos de l’any, 4 noves persones 
van passar a formar part de l’equip al territori. En aquesta ocasió la seva formació i les 
seves tasques varen ser dividides del següent mode: 
 
� 2 persones a FO: Laura Calafell i Juan Jacinto de Pablo. 
� 2 persones a Assessorament: Esther Herranz i Jordi Martín. 

 
 
La formació i treball d’aquest grup de persones ha estat recolzada en tot moment per 
l’equip estable de SUARA d’una forma curosa i empàtica i la seva incorporació a 
l’equip ha sigut sempre molt cuidada formant part de totes les activitats, reunions, 

formacions i decisions preses en comú en el referent al treball del dia a dia. Pel 
que fa a la assumpció de casos propis, no es fins que no es senten segurs que no ate-
nen d’una manera autònoma a les persones, estant fins eixe moment sempre acom-
panyats. Cal remarcar que aquesta formació i seguiment assumit per part l’equip esta-
ble suposa un esforç elevat donat que, mentre les persones del PST necessiten suport 
i no treballen d'una manera autònoma, el seu recolzament representa una tasca que 
se suma al treball habitual del Servei que ja és de per si alt.  A més, quan finalitzen els 
diferents PST, els casos que els hi han quedat oberts i que solen ser els més comple-
xos, s’han d’assumir pel equip de professionals estable. Açò genera en moltes ocasi-
ons inseguretat en les persones usuàries del Servei. Gestionar aquest malestar i els 
casos en si mateixos, suposa de nou un esforç per a l’equip estable a territori que a 
més es dóna dos cops a l’any. 
 
No obstant això, la seva incorporació a territori suposa un impuls al Servei durant el 

temps que assumeixen casos autònomament (aproximadament uns 4 mesos i 

mig) i quan les persones que conformen els diferents PST reuneixen les actituds 

i capacitats adients per tal de desenvolupar la feina del PAE. De fet, aquest impuls 
al Servei es valorat molt positivament. Prova és que part de les persones dels PST que 
han acabat la seva col�laboració amb nosaltres, han continuat el seu treball als PAE o 
dins de SUARA. És el cas per eixample de l’Ana Marin, que durant el 2017 ens va 
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acompanyar com a PST i al 2018 passà a formar part de l’equip estable del PAE co-
brint una baixa permanent (durant el 2017-2018 dues persones més del PST van co-
brir baixes de curta durada- Gabriela Blanco i Albert Folch), el cas del Miquel Ojeda 
que va passar a formar part del PAE de Ciutat Vella temporalment, el cas de l’Elena 
Martín que va cobrir al Pere Casabon mentre feina les tasques de Coordinació Territo-
rial o el cas del Jordi Martín que es troba treballant actualment en un altre servei de 
SUARA. 

PAE Sant Martí. Front Office situat a l’OH de Sant Marti 

Equip SUARA a l’oficina d’Assessorament 

Equip SUARA i PST durant una sortida lúdica 
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3.3 Perfil de les persones ateses a Sant Andreu-Sant 

Martí 

DADES GENERALS D’ATENCIÓ PER AL 2018:  

 

 

PERFIL DE LES PERSONES ATESES DIRECTAMENT: 
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3.4 Resultats del Servei per nivells d’atenció 

Com ja hem remarcat, el Servei consta de tres nivells d’atenció on es realitzen dife-
rents tasques. Tots tres conformen el que anomenem Punts d’Assessorament Energè-
tic de la ciutat de Barcelona (PAE), és a dir, el nostre Servei. A continuació analitzarem 
els resultats obtinguts en cadascú d’aquests nivells durant l’any 2018: 

 

3.4.1  Resultats del Servei d’Informació o FO 

El Servei d’Informació o Front Office (FO) és –menys en els casos de derivacions di-
rectes 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 durant el 2018 i les visites realitzades als dos FO, trobem: 
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Si ens detenim ens les dades referents a les persones ateses mensualment i el núme-
ro de les entrevistes realitzades al Servei d’Informació tenim:  

 

Com observem els mesos de més afluència varen ser el març i l’octubre, sent el 
període d’agost el que referí menys activitat. 

Pel que fa a la distribució de la població atesa a cadascú dels FO del nostre territori:  

 

Aprofundint en el perfil de les persones que acudeixen als FO del nostre PAE trobem: 

� Persones vulnerables per raons de salut (dependència energètica, malalties 
respiratòries, cardiovasculars, artrosis, depressió): 9,38% 
� Persones amb major risc de vulnerabilitat (famílies nombroses, amb perso-

nes dependents a càrrec, amb menors de 3 anys, famílies amb progenitors 
sols): 46,87% 
� Persones amb avisos de tall en els subministraments: 35,63% 
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A més si analitzem com han conegut el Servei les persones que arriben als nos-

tres PAE observem: 

 

Quasi la meitat de les persones usuàries del nostre Servei, un 48%, ens coneixen a 
través dels diferents Centres de Serveis Socials situats al territori i un 28% a través 
d’altres Serveis Ciutadans.  

Amb molta freqüencia aquestes persones es troben en situacions de vulnerabilitat 

que van més enllà de la Pobresa Energètica, representant casos complexes que 
són tractats al Servei d’Assessorament fent un seguiment curós i individualitzat conjun-
tament amb el/la professional del Centre de Serveis Socials responsable del seu cas.  

Tant aquests casos com aquells per als que es detecta en FO vulnerabilitat energètica 
o risc d’aquesta, són derivats al Servei d’Assessorament on, com hem vist, es dis-
posa de major temps d’atenció i on es gestionen els tràmits. Per als casos en que no 
es detecten aquestes situacions a FO es revisen factures, s’apodera sobre tràmits a 
realitzar per tal d’optimitzar aquestes i si escau, se’ls informa dels tallers que versen 
sobre temes energètics i que es realitzen al territori dins del marc de l’eix comunitari 
del PAE. 

Durant l’any 2018 el percentatge de persones derivades a Assessorament ha 
constituït un 54%.  

 

3.4.2  Resultats del Servei d’Assessorament 

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 aquesta. Dins 
d’aquesta atenció individualitzada i sempre tenint com a objectiu l’apoderament ciuta-
dà, 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 
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per a la regularització de situacions anòmales en els subministraments, la gestió dels 
IRER o l’actuació front a casos de tall o avisos de tall.  

Les dades referents a atenció a Assessorament a Sant Andreu-Sant Martí per al 

2018 són: 

 

Pel que fa a l’evolució de la atenció realitzada per mesos:  

 

Observem com tenim un pic d’atenció als mesos de maig, setembre i octubre i 

com el mínim es concentra al mes desembre. 
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D’aquestes persones ateses un 48% estan sent ateses a Serveis Socials. Disgre-
gant per Centre de Servei Social de procedència de les persones ateses, observem 
com un 50% d’aquestes persones procedeixen de Centres de Serveis Socials de Sant 
Andreu i un altre 50% de Centres de Serveis Socials de Sant Martí: 

 

 

GESTIONS EN OPTIMITZACIÓ DE FACTURES  

Un dels objectius que es persegueix des del PAE i que es realitza a Assessorament, 
és l’optimització de les factures.  

Envers aquest objectiu, a les següents taules podem veure el número total de gestions 
realitzades o en les que s’ha apoderat i el percentatge que suposa sobre el total de 
persones ateses al PAE de Sant Andreu-Sant Martí durant 2018:  

 

 

Bons socials gestionats 861 49,57%

Canvis de titularitat en llum 
efectuats

168 9,67%

Baixades de potència 458 26,37%

Canvi de comercialitzadora 643 37,02%

Aplicació de la discriminació 
horària

526 30,28%

Eliminació de serveis extres 162 9,33%

TRÀMITS 
SUBMINISTRAMENT LLUM
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Tots aquests tràmits es tradueixen en millores en les factures que poden suposar un 
estalvi considerable.  

Per eixample parlant concretament de l’ estalvi que suposa el tràmit de baixada de 

la potència tenim que al PAE de Sant Andreu-Sant Martí s’han realitzat 458 baixa-

des de potencia amb una disminució de 541,75 kW de la potència contractada. 
És a dir,  un estalvi estimat de 22.753 euros. 

 

 

DEFENSA DEL DRETS ENERGÈTICS: LLEI 24/2015 

Com ja hem vist, a Catalunya a l’any 2015 va ser aprovada una llei de Mesures ur-
gents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’Habitatge i la Pobresa Energètica. 
Aquesta llei –que rep el nom abreviat de 24/2015- protegeix a les persones que es 
troben en una situació de vulnerabilitat energètica o en risc de patir-la, de talls en els 
subministraments encara i que tinguin deutes amb les companyies subministradores. 
La manera que tenen les persones d’acreditar aquesta vulnerabilitat es mitjançant un 
Informe de Risc d’Exclusió Residencial o IRER.  

Canvis de titularitat 77 4,43%

Canvi de comercialitazadora 518 29,82%

Eliminació de serveis extres 221 12,72%

TRÀMITS 

SUBMINISTRAMENT 

GAS

Canvis de titularitat aigua 117 6,74%

Gestió de tarifa social 234 13,47%

Ampliació de trams 164 9,44%

Fons de Solidaritat 804 46,29%

Bonificació MUSA 28 1,61%

TRÀMITS 
SUBMINISTRAMENT 

AIGUA
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Des de la existència del PAE les sol�licituds d’aquests informes o SIRER, es tramiten a 
traves del nostre Servei, sent l’IMSS qui revisa tota la documentació aportada per la 
persona al PAE i qui signa el document. Una vegada el PAE rep l’IRER positiu, el fa 
arribar a la companyia o companyies amb qui la persona beneficiaria té deutes o avi-
sos de tall. D’aquesta forma la persona queda protegida i els seus subministres garan-
tits. 

Durant l’any 2018 al PAE de Sant Andreu-Sant Martí s’ha atès a: 

 

Davant aquesta realitat es van gestionar 663 SIRER -un 38,17% de les persones 

ateses- i es van rebre 563 IRER signats i aprovats per l’IMSS, estant la resta a espe-
ra de valoració. Cal tenir en compte que aquesta dada no reflecteix el número total de 
persones que arriben al PAE susceptibles de tenir l’IRER ja que una part d’aquestes 
persones no aporta tota la documentació necessària per tal d’iniciar el tràmit quedant-
se aquest estancat. 

A pesar de l’existència de la Llei 24/2015, durant aquest any el número de talls ges-
tionats des del PAE ha sigut elevat. En concret a Sant Andreu-Sant Martí hem tingut: 

 

Tots aquests talls s’han treballat conjuntament amb la Coordinació del Servei i l’IMSS 
quedant el subministrament restablert normalment dins del mateix dia de la re-

cepció del cas encara i trobar-nos front a casos de tall on la persona atesa no és la 
titular del subministrament (en aquests casos la Llei 24/2015 no pot garantir el submi-
nistrament i cal que es faci un canvi de titularitat). 

Pel que fa a altres situacions complexes gestionades des del Servei d’Assessorament 
del PAE tenim que durant el 2018: 
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D’aquestes irregularitats detectades pel nostre PAE:  

� Llum: 14 foren regularitzades, 9 han quedat pendents de tràmits per part de 

les persones ateses (aportació de documentació al PAE, tràmit assumit direc-
tament per la persona usuària o persones que després d’una primera visita no 
tornen i no agafen les nostres trucades) i 3 es troben actualment pendents de 

valoració d’ajut per part dels diferents Centres de Serveis Socials. 
� Gas: 3 foren regularitzades i 3 han quedat pendents de tràmits per part de 

les persones ateses (tràmit assumit directament per la persona usuària, perso-
na que expressa no voler regularitzar el subministrament i persona que després 
d’una primera visita no torna i no agafa les nostres trucades). 

� Aigua: 1 pendent de valoració d’ajut per part dels diferents Centres de Ser-
veis Socials. 

 

A més d’aquests casos complexes, s’ha atès durant l’any diverses situacions que re-
quereixen un seguiment especial: 

� 11 casos d’Ocupacions a Precari: En aquests cas sols es por treballar el sub-
ministrament de l’aigua aconseguint altes provisionals si el propietari de la llar 
és un gran tenidor. 

� 20 casos complexes amb el subministrament de llum. 
� 10 casos complexes amb el subministrament d’aigua. 
� 3 casos complexes amb el subministrament de gas. 
� Altes noves: 22 de llum, 15 d’aigua i 7 de gas. 

 

Per últim cal comentar que durant l’any 2018 el temps normal d’espera de les perso-
nes derivades del Servei d’Informació al Servei d’Assessorament va ser de 6 setmanes 
però, coincidint amb el període de màxima demanda de tallers per el teixit comunitari,  
la situació de baixes de persones del PST i l’alta afluència de persones al nostre Ser-
vei, es va arribar a un temps d’espera de 10-11 setmanes. 

 

 

3.4.3  Resultats del Servei d’Intervenció  

El Servei de Intervenció constitueix el tercer i últim nivell d’atenció del PAE i es realitza 
en la llar per un Agent Energètic especialitzat/da en el diagnòstic de la situació de 
l’habitatge.  

Durant la visita l’Agent explica hàbits energètics per a l’estalvi, revisa instal�lacions i –si 
la persona està sent atesa a Serveis Socials- instal�la material de baix cost per optimit-
zar el consum. A més si durant la visita a la llar l’Agent detecta situacions de greu vul-
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nerabilitat o urgència en relació als subministraments, ho comunica a la Coordinació 
Territorial per al tractament del cas conjuntament amb Serveis Socials. 

A Intervenció normalment s’arriba després d’un derivació des del Servei 
d’Assessorament quan es detecten situacions complexes d’habitatge, consums ele-
vats, situacions d’irregularitat en els subministraments o  quan la persona atesa decla-
ra que hi ha problemes d’aïllament a la llar i/o humitats, entre altres. No obstant si la 
persona té problemes de mobilitat o necessitat d’acompanyament es realitza el 
que anomenem una Intervenció Directa a la llar. És a dir, la persona no passa ni pel 
Servei d’Informació ni el d’Assessorament sinó que directament un Agent acudeix a la 
seva casa on assessorarà a la persona per després realitzar les tasques d’un interven-
ció comuna. Aquestes intervencions arriben al PAE derivades de Centres de Serveis 
Socials, de CAP, dels Bombers o d’alguna entitat que treballi al territori.  

En aquest sentit, durant el 2018 el Servei d’Intervenció del PAE de Sant Andreu-

Sant Martí ha atès: 

 

 

Pel que fa a l’evolució de persones ateses i visites mensuals: 

 

 

 

 



 23

 

Observem diferències notables entre mesos i que el número de intervencions a les 
llars no ha sigut molt elevat. Açò té la seva justificació en les necessitats del PAE de 
Sant Andreu-Sant Martí pel que fa al Servei d’Assessorament i que ens ha portat a 
tindre 1 agent en compte de 2 a territori i –com s’explicarà al punt 4 d’aquesta memò-
ria- en diferents moments sols atendre casos urgents a Intervenció. 

En quant al material instal�lat en les intervencions a la llar, tenim: 

� Viret per a finestra abatible10x9: 36 unitats 
� Viret per a finestra corredissa: 32 unitats 
� Viret sota porta  blanc: 17 unitats 
� Viret sota porta marró: 24 unitats 
� Rellotge sorra dutxa: 28 unitats 
� Reductor de cabal de dutxa: 35 unitats 
� Termòmetre / higròmetre: 40 unitats 
� Temporitzador termo: 11 unitats 
� Regleta: 45 unitats 
� Bombeta GU10: 21 unitats 
� Bombeta  GU5.3: 21 unitats 
� Bombeta E27 15W: 78 unitats 
� Bombeta E14 15W: 35 unitats 

 

 

3.4.4  Eix preventiu i d’acció comunitària  

Dins del Servei trobem, a més de l’eix d’atenció i gestió i el foment de l’ocupació ana-
litzats fins el moment, l’eix comunitari. Aquest programa d’Intervenció Comunitària té 
per objectiu promoure la mobilització i implicació de la ciutadania en la lluita contra la 
Pobresa Energètica.  
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La construcció d’un teixit comunitari apoderat en la temàtica energètica passa per-
què les diferents entitats i serveis que treballen des de fa temps als diferents barris 
de la ciutat, reconeguin en el PAE un company en el seu treball diari i un referent 

pel que fa a la defensa dels drets energètics. Aconseguir aquest reconeixement és 
una tasca per la que cal temps i esforç.  

Durant el primer any d’existència del PAE (2017), a Sant Andreu- Sant Martí es va 
treballar en aquesta línia mantenint reunions amb entitats i associacions, participant en 
espais comuns dels barris, presentant el PAE a diferents estaments i entitats i oferint 
tallers tancats a grups identificats des d’aquestes entitats. A més, ens coordinarem 
amb el programa CARREGA’T D’ENERGIA per tal d’informar de les xerrades i tallers 
oberts a tota la ciutadania que des del seu servei s’han realitzat en el nostre territori.  

Totes aquestes accions han vist els seus fruits al 2018 trobant-nos amb que durant 
aquest any al territori de Sant Andreu-Sant Martí s’han gestionat: 

Com observen, d’aquest tallers 24 han sigut directament impartits pel nostre PAE a 
grups tancats i els altres 24 han sigut gestionats per CARREGA’T a grups oberts i in-
formats des del nostre Servei. A més trobem que 26 foren duts a terme a Sant Martí 

i 22 a Sant Andreu. 

Segons la temàtica d’aquests tallers tenim:  
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Pel que fa als tallers realitzats directament pel nostre PAE s’han dut a terme: 8 tallers 

de Factures, 4 tallers d ‘Hàbits i 12 tallers de Bo Social. Observem que la major 
part d’aquest tallers han estat centrats en el Bo Social, açò es justifica dins del marc 
dels canvis i renovació que aquest tràmit ha sofrint durant el 2018. A més puntualitzar 
que hem adaptat el contingut i el format dels tallers al públic a qui anava dirigit, afavo-
rint al màxim l’aprofitament del mateix. 

Si es centrem ara en l’evolució mensual al territori de Sant Andreu- Sant Martí dels 
tallers tant realitzats pel PAE com informats, tenim: 

 

Observem una caiguda d’aquests tallers en la segona part de l’any. Emmarquem 
aquest descens dins del fet que des del nostre PAE ja no es varen realitzar tallers 

més enllà del juliol. Va ser en aquest moment quan la persona del PST que va 
desenvolupar la seva feina amb nosaltres com a tallerista i que formava part d’un 

dels PST, va acabar la seva col�laboració amb nosaltres. Degut a l’alt volum de 

feina i la càrrega de treball de cada professional, aquesta figura no va poder ser 

substituïda.  

Per últim parlant dels tallers realitzats per el nostre PAE, dir que la valoració rebu-

da ha sigut d’un 9,5 sobre 10. 

A banda dels tallers, dins d l’eix preventiu i d’acció comunitària, al llarg del 2018 des 
del PAE Sant Andreu- Sant Martí s’han realitat:  

� Participació i presentació del PAE: Consells de Barri (Besòs), Consells de Barri 
(La Verneda i la Pau), Consells de Sostenibilitat de Sant Andreu, CAP Trinitat 
Vella, EAP Casernes, Associació de Veïns Baró de Viver i Escola Bon Pastor. 
� Presentació de resultats 2017: Districte Sant Andreu i Districte Sant Martí. 
� Reunió amb la Policia de Barri del Camp de l'Arpa del Clot  
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3.5 Qualitat en la gestió: procediments de gestió i millora 

continuada aplicada 

Per a SUARA oferir un Servei de qualitat es fonamental. Seguint aquest objectiu al 
nostre PAE es treballa diàriament donant la millor de les atencions.  

Dins d’aquest marc i tal i com es va fer l’any passat, al llarg del 2018 s’han realitzat 
diferents enquestes de satisfacció per tal d’avaluar la qualitat dels diferents nivells 

d’atenció del Servei.  

Així trobem que d’una banda s’han realitzat 789 enquestes a FO mitjançant un formu-
lari de satisfacció de l’atenció rebuda després d’haver sigut atesa la persona en aquest 
nivell i, d’alta banda, s’han realitzat 198 enquestes telefònicament per a valorar els 
Assessoraments i Intervencions mesos després de haver sigut realitzats i un cop les 
persones ja han pogut comprovar l’efectivitat dels possibles tràmits fets. La valoració 

mitjana d’aquestes enquestes ha sigut d’un 9,88 per al Servei d’Informació i d’un 
9,75 per als Serveis d’Assessorament i Intervenció. 

Alguns dels comentaris positius de les persones enquestades han sigut: 

� “Servicio y atención estupenda” 
� “Debería haber más personas como el profesional que me ha atendido. Amabi-
lidad, sencillez y empatía a la vez que eficacia” 

� “Muy agradecido. Menos mal que existen estos puntos para informar al usua-
rio” 

 

Pel que fa als elements de millora detectats per les persones usuàries del Servei i que 
s’han tingut presents durant l’any: 

- “Necessiten més personal” 

- “Me costó encontrar la oficina, mejor señalización” 

- “El proceso ha sido muy largo hasta obtener los descuentos del agua y el 

IRER” 

 

Com observem la valoració del Servei per part de les persones usuàries és alta i els 
elements de millora detectats en ocasions no depenen exclusivament del nostre PAE. 
Pel que fa a la senyalització de les oficines actualment es troben més senyalitzades 
que a principis de l’any 2018.  

Tot el vist fins ara fa referència a la qualitat del Servei però no hem parlat encara de 
com treballem per assolir aquesta qualitat. Al PAE de Sant Andreu-Sant Martí, dins 
dels procediments de gestió i millora continua aplicada, es té com a base la directriu 

que “El valor són les persones”. Per això, a més de la qualitat externa del Servei i 
que fa referència a les persones usuàries, es cuida molt l’ambient de treball i la cohe-
sió de l’equip (tant estable com variable del PST) ja que el fet que l’equip treballi unit i 
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a gust, es tradueix en una fortalesa front a les tasques del dia a dia i l’alta càrrega de 
treball del Servei.  

Perseguint aquest ambient laboral les relacions al nostre territori són horitzontals, 
transparents i basades en la confiança. A més, en la mesura que el Servei ho permet 
les decisions que afecten a treball són consensuades. D’aquest mode per tal de donar 
resposta a les necessitats del nostre territori durant l’any 2018 s’han pres les següents 
mesures de gestió: 

 

� Per fer front a la demanda d’Assessoraments: Tindre 3 persones del equip es-
table fent Assessoraments i 1 fent Intervencions en compte de 2 i 2. Durant al-
guns mesos sols es realitzaren intervencions urgents per aquesta mateixa raó. 

� Per baixar les setmanes d’espera a Assessorament: Reforçar el Servei 
d’Informació amb 2 persones del PST per tal d’incrementar el temps d’atenció 
en aquest nivell i l’apoderament de les persones no vulnerables. 

� Per donar resposta a les persones que acudeixen a FO i sols necessiten del 
PAE tramitar el Fons de Solidaritat de l’Aigua:  Realitzar aquest tràmit des de 
FO. 

� Per donar resposta a la demanda de tallers: Destinar una de les persones del 
PST a la realització de tallers.  

� Per evitar que es queden casos sense persona referent: Abans de la sortida de 
l’equip de les persones del PST deixar temps suficient com per a la revisió dels  
seus casos, el tancament d’aquest i el traspàs dels oberts a la Coordinació Ter-
ritorial. 

� Per donar ràpida resposta als talls o desconnexions: Tractar aquests casos ja 
des de FO amb la Coordinació Territorial d’una manera personalitzada. 

� Altres mesures: Realitzar trucades recordatori de les visites concertades, deixar 
espai a les agendes de visites per atendre urgències, a persones sense cita i 
per a la realització de tràmits a Assessorament, tractar els casos d’Ocupacions 
des de FO directament amb la Coordinació Territorial o donar un cop de mà re-
partint tasques o visites quan una de les persones de l’equip ho necessita i sor-
tides lúdiques. 
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4. Balanç i avaluació del Servei  

 

Per al PAE de Sant Andreu-Sant Martí, l’any 2018 ha representat l’any de consoli-

dació del Servei. El creixement d’atencions respecte al 2017 ha sigut força elevat, fet 
que confirma la confiança dels veïns, veïnes i serveis que treballen a territori i que re-
coneixen en el nostre PAE un servei de referència pel que fa als temes energètics i de 
subministraments.  

En total durant aquest any s’ha atès a 3.579 persones directament, el que suposa 
una atenció indirecta a les 9.160 persones que conviuen en aquestes llars. A més 
tenim que el perfil majoritari general d’atenció directa ha sigut el de dona de entre 35 i 
64 anys, nascuda a l’estranger, que viu de lloguer, amb estudis primaris o inferiors, 
amb ingressos baixos i en un alt grau usuària de Serveis Socials. Perfil que coincideix 
amb la realitat del territori en gran mesura. 

Pel que fa a les atencions desglossades per nivells, tenim que al Servei d’Informació 
durant el 2018 es va atendre a 3.230 persones. D’aquest total es va detectar que un 
54% es trobava en una situació de risc o de vulnerabilitat energètica i es va derivar a 
Assessorament per a una atenció més exhaustiva, fent un total de 1.739 persones 

ateses a Assessorament. A més, d’aquestes persones un 11% va rebre una Inter-
venció a la llar, el que representa un total de 194 persones ateses a Intervenció (126 

llars amb material instal�lat) amb 39 d’aquestes persones ateses directament a la 

llar per mobilitat reduïda o necessitat d’acompanyament. 

Comparant aquestes mateixes dades referents a l’any 2017 tenim que el creixement 
del nostre PAE pel que fa a persones ateses tant al Servei d’Informació com al Ser-

vei d’Assessorament durant el 2018 és d’un 63,79% i d’un 65% respectivament 
(1972 persones ateses a FO i 1054 a Assessorament durant el 2017). És a dir, front a 
l’any passat un 63,79% més de persones han acudit al nostre PAE i un 65% més va-
ren ser  detectades com vulnerables i foren assessorades pel nostre equip. Per tal de 
donar resposta a aquesta alta demanda es va haver de prendre la mesura de realitzar 
Intervencions sols en casos de derivacions directes, urgències i situacions d’alerta o 
alta vulnerabilitat, passant l’Agent encarregat de realitzar Intervencions a realitzar As-
sessoraments. És per aquest motiu que durant l’any 2018 es té una disminució d’un 

32,16% en el número de persones ateses a la llar (286 persones al 2017) encara i 
que les derivacions directes augmentaren un 12,50%.  

Aquestes dades, encara que ens donen el número total de persones ateses durant 
l’any i reflecteixen el creixement del Servei a Sant Andreu-Sant Martí, no ens aporten 
informació precisa de la realitat de les persones que acudeixen al nostre PAE ni del 
treball realitzat. A Sant Andreu-Sant Martí, des del primer dia de funcionament s’estan 
atenent casos que requereixen una dedicació especial, la complexitat d’aquests 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 i confiar en 
el nostre treball. De fet ja hem vist que durant el 2018 un 76% de les persones que 
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arriben al nostre Servei ho fan a través d’aquests serveis a territori representant 
les persones que acudeixen a través de Serveis Socials un 48% d’aquest percentat-
ge. Si observem aquesta mateixa dada per al 2017 tenim que de les persones que 
acudiren al PAE durant aquest any, un 88% eren usuàries de Serveis Socials. És a dir, 
el nostre Servei ha sofert un canvi rellevant durant el 2018 en diversificar-se 

front a l’any anterior el perfil de les persones ateses. Encara i tot, un alt percentat-
ge de les persones ateses al PAE es troben en situacions de vulnerabilitat que van 
més enllà de la Pobresa Energètica i cal fer amb elles un seguiment individualitzat que 
moltes vegades es tradueix en noves visites al nostre PAE. Per tal de ser més curosos 
donant dades sobre el nostre territori, hem de parlar inevitablement de tres realitats: 
Les persones que durant el 2018 ha acudit al nostre PAE sent ja usuàries en 2017, les 
visites realitzades tant per nivell d’atenció i les persones que han arribat amb talls, ir-
regularitats, avisos de talls o altres situacions complexes. 

Pel que fa a açò, d’una banda tenim que durant 2018 es van obrir al nostre PAE 2.992 

expedients nous, és a dir 587 de les persones que acudiren al Servei durant el 

2018 ja tenien expedient obert amb nosaltres o, el que és el mateix, eren persones 
que ja varen acudir al nostre PAE durant el 2017. Aquesta dada ens ajuda a fer-nos 
una idea del grau de casos que s’allarguen en el temps que es porten al nostre territo-
ri. D’altra banda i parlant de les visites ateses per nivells, tenim que la mitjana de visi-

tes a FO per persona va ser 1,47 visites per persona, a Assessorament 1,45 visi-

tes per persona i a Intervenció 1,08 visites per persona. És a dir a FO es van 
realitzar durant el 2018 4.737 entrevistes, a Assessorament 2.511 i a Intervenció es 
feren 211. En quant a les persones que han acudit al nostre PAE amb avisos de tall, 
talls efectius, i irregularitats i parlant de xifres, durant 2018: S’han gestionat 98 talls 

efectius, 33 irregularitats en subministraments i 663 SIRER front a 490 avisos de tall 
de llum, 266 de gas, 342 d’aigua i 152 persones amb avisos de tall en tots els submi-
nistraments. A mode de comparativa cal remarcar que durant 2017 es van gestionar 
21 talls efectius, 79 irregularitats i 572 SIRER. Observem com la realitat del PAE en 
aquest sentit ha variat: Han augmentat notablement el número de talls i disminuït 

les irregularitats detectades.  

Si es centrem en les millores possibles en les factures de les persones ateses durant 
el 2018 i pel que fa als diferents tràmits, tenim que en llum un 37,02% necessitaven 

un canvi de comercialitzadora, un 30,28% discriminació horària, un 9,33% 

l’eliminació de serveis extres, un 26,37% baixada de potència, un 9,67% canvi de 

titularitat i un 49,57% aplicació de bo social. En gas a un 29,82% se li ha gestionat 

un canvi de comercialitzadora, a un 12,72% l’eliminació de serveis extres i a un 
4,43% canvi de titularitat. Finalment en aigua a un 13,47% li calia la gestió de tarifa 

social, a un 9,44% se li han ampliat els trams i a un 47,90% se li ha gestionat el 

Fons de Solidaritat o l’ajut de MUSA.  

Parlant de l’eix comunitari durant el 2018 s’han gestionat o informat desde el nostre 
PAE 48 tallers. D’ells 24 han sigut realitzats directament per nosaltres cobrint les 

peticions d’entitats i estaments, suposant açò un creixement respecte al 2017 d’un 
166% (durant l’any 2017 es van realitzar 9). Fet que posa de relleu la confiança que el 
nostre Servei adquirit a territori i el grau d’empoderament ciutadà assolit durant el 
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temps de vida del nostre PAE. Puntualitzar que donar resposta a aquesta alta 
demanda de tallers dins del context de l’elevat creixement que ha tingut el nostre PAE 
aquest any, ha sigut possible gràcies a dedicar una persona quasi en exclusiva a la 
realització d’aquest tallers i el enfortiment del teixit comunitari. En aquest darrer 
aspecte, durant l’any en la mesura del possible s’ha participat en Consells de Barri i 
espais comuns d’entitats i estaments. Per acabar amb l’iex comunitari comentar que la 
valoració dels tallers per part de les persones beneficiaries, s’ha situat en 9,5 

sobre 10. Aquest alt grau de satisfacció en els tallers realitzats segueix la línia de 
l’alta valoració que té el PAE de Sant Andreu- Sant Martí. Així veiem que durant el 
2018 la valoració dels Serveis d’Informació i Intervenció per part de les persones ate-
ses ha sigut d’un 9,88 i d’un 9,75 respectivament.  

Aquesta valoració respon al treball d’un equip que durant l’any 2018 –tal i com es va 
fer al 2017- 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 adap-
tant-lo a les necessitats de cada barri i del propi Servei al llarg de l’any. Accions que 
han vist els seus fruits en un creixement mitjà del nostre PAE d’un 66%. Creixement 
que, cal dir, va ser detectat en la memòria del 2017 com a oportunitat de futur i a l’hora 
un risc per al Servei en comptar amb un equip reduït per donar resposta a aquest pos-
sible augment en la demanda del Servei.  

Observant els resultats de l’any 2018, podem dir que amb l’esforç de tots i totes les 
persones de l’equip, l’enfortiment en eines informàtiques i administratives i l’aplicació 
de mesures de gestió en diferents moments, el PAE de Sant Andreu-Sant Martí es 
troba actualment consolidat a territori i compta amb la confiança del teixit comunitari, 
els serveis que treballen al territori i Serveis Socials. A més, el grau de satisfacció de 
les persones usuàries ens indica que, previsiblement, el Servei continuï al 2019 amb la 
línia de creixement de l’any 2018, suposant açò de nou una oportunitat de futur a l’hora 
que el major dels seus riscos.   
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1. L’Entitat: SURT. Fundació de dones.  

 

SURT és una Fundació sense ànim de lucre que, des del 1993, TREBALLEM PER 

L’EMPODERAMENT DE LES DONES, per la seva autonomia i el seu lideratge.  Ho fem  

facilitant processos que,  des d’una visió integral,  tenen en compte totes les seves 

dimensions: empoderament  econòmic; empoderament personal; empoderament 

comunitari; empoderament  sociopolític  i cultural.  

SURT vol ser una organització compromesa amb les dones en el seu esforç per 

construir una societat amb equitat de gènere, lliure de violències masclistes, en la que 

tots els treballs, remunerats i no remunerats, estiguin assumits al marge de les 

identitats de gènere, i en la que les tasques de sosteniment de la vida –tasques de 

cura- siguin una responsabilitat col·lectiva, visibles i re-valorades en tots els àmbits.  

Volem ser una entitat referent en l’acció transformadora dirigida a eradicar les 

discriminacions i les bretxes econòmiques, polítiques, socials i culturals que 

condicionen la vida de les dones, pel fet de ser-ho. 

Ho volem fer  des de la participació activa, cooperadora i solidaria, per incidir , des de 

posicionaments  feministes,  en els processos de transformació polítics, socials i 

culturals”. 

ELS VALORS: 

1. EQUITAT DE GÈNERE : com valor de referència, assentat  en una concepció de 

la justícia de gènere com perspectiva democràtica radical que, des del 

reconeixement de l’existència de situacions de desigualtat generades per 

l’estructura  social existent,  ens porta a situar en el centre de la nostra acció  

l’empoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge. 

 

2. DIVERSITAT: Reconeixement i valoració  de les diversitats –funcional, de 

gènere, d’origen, d’opció sexual, de creences... -  com un valor que enriqueix la 

societat i les persones i, en conseqüència, un valor essencial al sí de 

l’organització, que ha de garantir la seva existència i vivència sense 

discriminacions ni prejudicis, construint espais comuns de diàleg, 



   

 
3 

 

reconeixement i interdependència  que no impliquin la renúncia a ser qui som i 

als propis valors.  

 

3. SOLIDARITAT I TRANSFORMACIÓ SOCIAL  en el sentit que volem subvertir un 

sistema social aixecat sobre fonaments insostenibles d’explotació i  desigualtat, 

per a transitar cap a una societat alternativa que, des del reconeixement del rol 

central que han de tenir les necessitats humanes, els afectes i les cures en 

qualsevol projecte realment transformador, garanteixi una vida digna, plena i 

feliç per a totes les persones, en la que prevalgui la justícia social, la solidaritat i 

la equitat de gènere.  

 

4. TREBALL COL·LABORATIU: compromís de generar i compartir el coneixement  

mantenint relacions basades en principis ètics, de respecte i reconeixement 

mutu, orientades a desenvolupar el potencial de les persones i a fomentar 

comunitats col·laborat ives que aprenen de les experiències compartides, 

mantenint una pràctica d’aprenentatge continu,  proactiu i flexible, per cercar 

solucions innovadores als reptes i necessitats socials  als que volem donar 

resposta.  

 

5.  GESTIÓ ÉTICA per al be comú: aplicació pràctica coherent i rigorosa dels 

coneixements i els recursos, assegurant una actuació social ètica i solidaria, que 

contribueixi tant a la millora  de les persones que configuren l’entitat així com 

de les persones destinatàries dels nostres programes i activitats i de la societat.  

 
 

Enfocaments  metodològics i estratègics de caràcter transversal 

El model del qual partim, inclou alguns conceptes que emmarcaran en tot moment la 

nostra activitat: 

 

- La perspectiva de gènere: 

 

Aquest enfocament, suposa incorporar un sistema d’anàlisi que ens permet identificar 

les diferències de gènere i les conseqüències que aquestes tenen per a dones i homes. 

 

El gènere, com a concepte clau, reflecteix creences, trets personals, actituds, 

sentiments, valors, conductes i activitats que diferencien homes i dones a través d’un 

procés de construcció social. El sistema de gènere no només estableix diferències, sinó 

que construeix desigualtats simbòliques i materials i qüestiona els rols/models de 

gènere socialment imposats i valora les experiències i aprenentatges específics de les 

dones.  
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Aquesta perspectiva, doncs, ens facilita evidenciar i qüestionar les relacions de poder 

que s’amaguen darrera aquestes desigualtats, esbrinant les seves causes i articulant 

propostes i accions orientades a una transformació profunda de les relacions personals 

i socials.  

  

Alhora, aquest és el punt de partida per tal d’analitzar els diferents factors que estan 

incidint en la dona que es troba en una situació de vulnerabilitat, que ens permet 

posar la mirada en factors estructurals, personals i competencials. També suposa 

donar suport als processos de canvi personal i apoderament de les dones. 

L’ enfocament de gènere implica : 

- Donar valor a les experiències i aprenentatges específics de les dones 

immigrants.  

- Qüestionar els seus rols y funcions de gènere socialment imposats i valorar la 

seva situació dins de la seva societat d’origen i dins de la nostra societat 

d’acollida.  

- En conseqüència, valorar els seus principals aprenentatges i característiques 

com a significatius per a transferir en un context social i generar canvis. 

- Qüestionar els rols socialment atribuïts a dones i homes. 

- Reconsiderar el concepte i el valor del “treball”. 

- Visibilitat les aportacions de les dones en “la història”. 

- Identificar i treballar els aspectes de discriminació de gènere. 

- Considerar  sistemàticament les diferents condicions, situacions i necessitats de 

les dones i els homes en relació als diferents espais socials, que actuen com 

obstacles per a la participació d’unes i altres  en termes d'equitat,  posant de 

manifest les seves causes. 

 

- La perspectiva intercultural: 

 

Quan parlem d’interculturalitat, no ens referim a immigració ni a atenció a persones 

migrades sinó que ens referim a generar  relacions que facilitin la incorporació de la 

diversitat present als territoris 

L’enfocament intercultural difereix d’altres models com l’assimilacionista o el model 

multicultural en el fet de que per assolir l’equilibri entre els respecte i reconeixement 

de la diversitat i els elements comuns i compartits que garanteixen la cohesió, és 

imprescindible fer atenció a les relacions que s’estableixen entre la ciutadania. 

D’aquesta manera es defensa la promoció de la interacció positiva, el contacte, el 

diàleg i el coneixement mutu com a elements principals per abordar millor les 

complexitats que planteja la diversitat. 
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El plantejament intercultural de la gestió de la diversitat es fonamenta,  en potenciar 

un model de convivència intercultural i que es basa en la interacció entre totes les 

persones residents, independentment del seu origen cultural   centrant l’atenció: 

 Principi d’igualtat: garantir un context real de promoció d’igualtat dels drets i 

deures i de les oportunitats socials de tota la ciutadania i per tant garantir l’accés 

als serveis, programes i equipaments públics. Avançar cap a un interculturalisme 

requereix avançar a favor de l’equitat i contra les discriminacions i situacions 

d’exclusió. 

 Principi de respecte i valorització de la diversitat: reconèixer, valorar i respectar la 

diversitat entesa en un sentit ampli. Cal aprofitar les oportunitats d’enriquiment 

cultural que es deriven de la diversitat sociocultural i crear els espais perquè totes 

les persones puguin contribuir a construir conjuntament una ciutat cohesionada . 

 Principi d’interacció positiva: A partir del reconeixement de les diferències cal 

posar la èmfasis en els aspectes comuns i compartits que ens uneixen per això és 

important que s’estimuli el contacte , coneixement mutu i el diàleg com a via per 

reforçar aquesta esfera comuna. 

 

Entesa com el conjunt de relacions socials que es posen en interacció entre els 

subjectes a partir del reconeixement recíproc de les diferencies culturals (Lorente 

Molina, 2003), suposa incorporar en la intervenció professional l’existència de 

diferencies significatives en la identitat de les dones configurada por les seves realitats 

socioculturals.  

 

Una diversitat que requereix de reconeixement específic, d’aproximació cultural a allò 

diferent, de diàleg i mediació que faciliti trobar espais comuns que no impliquin la 

renúncia a ser qui som i al propis valors. Prendre en consideració l’existència d’aquesta 

diversitat permet, tant en l’atenció individual com en les dinàmiques grupals, el 

reconeixement de la singularitat de les dones i facilita el seu procés de recuperació i 

empoderament, afermant un concepte positiu de sí mateixa i de la capacitat 

d’interrelació. Per al grup significa treballar la convivència, la tolerància i el respecte 

mutu, incorporant una actitud crítica. 

 

- Interseccionalitat: 

Com a instrument per reconèixer las diversitats de les dones i de les seves múltiples 

formes d’exclusió i com aquestes, s’interelacionen entre elles, donant peu a un tipus 

molt particular de subordinació.  Ja no parlem de la doble discriminació, com a resultat 

de sumar  sexisme i racisme ,o fins i tot de la triple o quàdruple discriminació , com a 

sumatori de diverses desigualtats , sinó com dèiem,  d’analitzar una subordinació 

específica fruit de la interrelació entre múltiples formes d’exclusió (els cicles de vida, 
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les diferents ètnies, les diferents classes socials, les diferents orientacions sexuals i la 

diversitat funcional... ) que es donen pel fet de que cada una de nosaltres pertanyem a 

múltiples grups socials, en el que estem travessades per diferents rols, imposicions,… 

que es creuen d’una manera particular.  Per tant la intersecció de les diferents 

desigualtats impactarà de forma diferent en una u altra dona i en cada grup social, 

mostrant estructures de poder en el sí de la societat  

 

En aquest sentit s’entén la interseccionalitat com a instrument per entendre la forma 

en que funcionen els sistemes creuats d’exclusió que afecten a  les dones. 

 

L’aproximació interseccional permet comprendre a partir de la interrelació d’aquestes 

desigualtats, quin és l’espai social que ocupen les dones , quines son les seves 

possibilitats de reacció i si els recursos existents potencien la igualtat o contràriament 

perpetuen la desigualtat. 

L’enfocament interseccional que plantegem va més enllà de tractar la desigualtat com 

un problema individual, i ho fa com a problema més estructural, evitant analitzar cada 

una de les desigualtats separadament  (diversitat, edat , discapacitat…)  sinó que ho fa 

des de la complexitat en la que viuen les dones.  

 

- L’ Enfocament comunitari: 

 

Una mirada al context , al context polític , econòmic i social on es dona les diferents 

situacions de desigualtat,  i per tant  les relacions i dinàmiques existents entre les 

persones , organitzacions socials i societat en el seu conjunt. Per tot això la intervenció 

haurà de partir d’un enfocament comunitària que consideri de forma global tots 

aquests aspectes i que consideri als tres protagonistes, que son els que configuren 

aquesta comunitat:  

- Administració.  

- Recursos tècnics, professionals i científics existents. 

- Ciutadania: població o societat civil.  

Cal  considerar inicialment quin és l’escenari on es dona l’acció, és a dir el  territori, 

així com la seva població,  les seves demandes i els seus recursos.  
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- L’enfocament constructivista 

En el terreny socioeducatiu, ens porta a partir de la experiència vital i professional 

prèvia de les dones per tal de construir nous aprenentatges. 

 

Aquest enfocament planteja l’aprenentatge en termes d’adquisició de capacitats, 

partint de la base que aprendre consisteix bàsicament en construir significats i atribuir 

sentit a allò que s’aprèn a partir de l’experiència personal i dels coneixements, 

sentiments i valors amb els que cada persona s’aproxima als continguts i activitats que 

ha d’adquirir i treballar. 

El model d’intervenció que se’n deriva permet situar les dones participants en les 

diferents activitats desenvolupades, com els subjectes actius dels seus propis 

processos de recuperació i empoderament, constructores dels seus propis 

aprenentatges. En conseqüència, reconèixer les habilitats i capacitats preservades que 

li permeten actuar com a subjecte i agent actiu dels canvis en la seva vida i dirigir les 

regnes de la seva pròpia vida. 

 

- El model de competències 

 

Un enfocament centrat en el desenvolupament de les competències professionals, 

desenvolupat per l’entitat, que ens facilita dur a terme processos de transferència de 

coneixement i aprenentatges realitzats en àmbits no formals, a altres àmbits 

personals i socials . L’enfocament de competències, entén com el resultat de la 

combinació i la mobilització específica que cada persona fa dels seus propis recursos –

les seves competències- aplicats en un context determinat. Aquests recursos personals 

-capacitats, habilitats, destreses, coneixements, etc.- són un patrimoni que cadascú 

organitza i articula de manera pròpia, són les seves competències què, aplicades al 

context laboral concret esdevenen competència professional. Provenen de diferents 

orígens –aprenentatges formals i no formals, experiència laboral i vital...- i no poden 

ser mecànicament transmissibles, sinó que s’articulen en trajectòries professionals que 

sempre són úniques. 

 

UNA ESTRUCTURA ALINIADA AMB LA MISSIÓ: L’empoderament de les dones 

En coherència amb la missió, es despleguen quatre àrees/línies estratègiques per a 

l’acció de l’entitat:  

- Empoderament econòmic: L’objectiu central és treballar per l’autonomia 

econòmica,  millorant el perfil professional i obrint camins d’inserció en el 

mercat de treball, formal i/o protegit, o bé per a la creació d’iniciatives 
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emprenedoria, social o mercantil.  

- Empoderament personal: l’objectiu central és facilitar processos de recuperació 

i desenvolupament personal. 

- Empoderament Comunitari: Aquest eix  engloba les accions i els programes  

enfocats a l’empoderament en l’àmbit comunitari. Són accions que, en la  

majoria de casos inclouen a homes i dones, però enfocades des d’una 

perspectiva de gènere.  També aquelles activitats i projectes que va dirigides a 

la inclusió en la comunitat de col·lectius específics (migrants/des;, persones 

refugiades, etc.) així com programes d’empoderament  comunitari de grups 

específics.  

- Empoderament Socialpolitic: Aquest eix dóna resposta a un àmbit de 

l’empoderament que, des de la nostra activitat com entitat social,  té un abast 

fonamentalment col·lectiu i d’incidència política, creació de coneixement i de 

propostes polítiques.   
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2. Context: situació del territori 

 

CIUTAT VELLA 

 

El districte de Ciutat Vella comprèn els barris de El Raval, El Gòtic, La Barceloneta i 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Situat al litoral, fa frontera amb Sants-Montjuic, 

l’Eixample i Sant Martí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons dades extretes per la Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de 

Barcelona1, a juny de 2018, Ciutat Vella, amb una població de 102.000 persones, 

concentra el 6,3% dels residents a la ciutat i una densitat neta superior a la mitjana. És 

l'únic districte de Barcelona amb major pes de la població masculina (52% homes, 48% 

dones). Tres de cada quatre persones està en edat de treballar ( 16-64 anys) i l'índex 

d'envelliment és el més baix de la ciutat. L'esperança de vida és menor que a la resta 

de districtes, l'índex de solitud de la gent gran és el més alt de la ciutat, i la demanda 

de serveis socials és elevada. El percentatge d'estrangers és el més alt de Barcelona 

(45,1%) amb predomini de pakistanesos, italians i filipins. El nivell de renda va a l'alça, 

però encara se situa per sota de la mitjana. L’atur registrat del 2017 és de 6.825 

persones, de les quals el 44,6% són dones. El Raval i Barceloneta, és on es registre 

més nombre de persones aturades. En termes salarials Ciutat Vella és el districte de 
                                                           
1
 http://www.bcn.cat/estadistica/castella/documents/districtes/01_CiutatVella_2018.pdf 

 

http://www.bcn.cat/estadistica/castella/documents/districtes/01_CiutatVella_2018.pdf
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Barcelona  amb una menor retribució mitjana l’any 2016, amb un salari mig anual de 

20.969€. 

 

Un 26,7% de la població de Ciutat Vella no té estudis o només té estudis primaris 

(dada 5,9 punts superior a la de la ciutat). D’altra banda, la proporció de població amb 

educació universitària (30,6%) és molt propera a la mitjana de Barcelona (30,9%)2.  

En quant a l’habitatge, al 2017 hi ha registrats 4.977 contractes de lloguer, molt per 

sobre dels 1.620 contractes de propietat registrats.  

 

EIXAMPLE 

El districte de l’Eixample, compren els barris de Sagrada Família, Fort Pienc, Dreta de 

l’Eixample, Sant Antoni, l’Antiga Esquerra de l’Eixample i la Nova Esquerra de 

l’Eixample.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons dades extretes per la Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de 

Barcelona3, a juny de 2018, amb més de 267.000 habitants, l'Eixample és el districte 

amb un major nombre d'habitants, el 16,4% de la població de la ciutat i una densitat 

neta superior a la mitjana. Del total d’habitats, el 53,5% són dones. L'índex 

d'envelliment és el segon més alt de Barcelona amb un índex de solitud de gent gran 

per sobre dels valors de ciutat. La esperança de vida també està per sobre els valors de 

ciutat, i hi ha una taxa de natalitat lleugerament inferior.  

 

                                                           
2
 http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-

economic/sites/default/files/perfil_socioeconomic_de_ciutat_vellav.1.pdf  
3
 http://www.bcn.cat/estadistica/castella/documents/districtes/02_Eixample_2018.pdf  

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/sites/default/files/perfil_socioeconomic_de_ciutat_vellav.1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/sites/default/files/perfil_socioeconomic_de_ciutat_vellav.1.pdf
http://www.bcn.cat/estadistica/castella/documents/districtes/02_Eixample_2018.pdf
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El pes de la població estrangera és superior al del conjunt de Barcelona, amb una 

composició on predominen persones nascudes dins la UE i  la Xina.  

 

És un districte amb un nivell de renda superior a la mitjana i un elevat nivell d'estudis 

de la població, on 4 de cada 10 ciutadans (≥ 16 anys) té estudis universitaris (o CFGS). 

Al 2016 es situa com a 3r districte amb una mitjana salarial més alta, de 31.930€ 

anuals. El nivell d’atur al 2017 ha estat el de 9.884 persones, de les quals el 53.8% son 

dones.  

En quant a l’habitatge, es van registrar 10.024 contractes de lloguer, molt per sobre 

dels 1.688 contractes de propietat.  

 

3. Punt d’Assessorament Energètic al territori 

 

3.1 Organització i funcionament del servei. 
 

Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) són un servei gratuït que l’Ajuntament de 

Barcelona posa a disposició de tota la ciutadania, amb l’objectiu d’assessorar, 

sensibilitzar i millorar l’eficiència energètica, i prevenir i actuar en situacions de 

pobresa energètica. Els PAE de Barcelona es fonamenten en 4 eixos de treball i 

intervenció: l’eix de millora de l’eficiència energètica; l’eix garantia de drets energètics; 

l’eix de promoció de l’ocupabilitat i, per últim, l’eix comunitari d’apoderament ciutadà.  

El PAE de Barcelona està gestionat per 5 entitats del tercer sector. La Fundació SURT, 

gestiona el servei  a Ciutat Vella i Eixample.  Els PAE de Ciutat Vella i Eixample, 

s’estructuren en tres punts d’atenció: Front Office, Back Office i intervenció a la llar.  
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1. Front Office: És la primera porta d’entrada de la ciutadania al servei. En aquest 

punt, es fa una primera exploració de la situació de la persona a nivell 

d’assessorament energètic. A partir de les factures de llum, aigua i gas que 

porten les persones ateses al PAE, es realitza un primer assessorament donant 

informació a través de tríptics, sobre bonificacions que es poden aplicar, drets 

energètics, i hàbits d’estalvi i consum responsable. En aquesta primera 

exploració, es determina si la persona ha de ser apoderada per fer-se els 

tràmits de manera autònoma, o si és necessari un acompanyament. En el segon 

dels casos, es fa una derivació a punt d’assessorament, Back Office. 

S’entén l’apoderament (empowerment) com a mecanisme de transformació 

social, a partir de la participació i foment de capacitat. Jo Rowland sosté que 

l’apoderament “es algo más que el simple hecho de abrir el acceso a la toma de 

decisiones; [por lo tanto] también debe incluir los procesos que llevan a las 

personas a percibirse a sí mismas con la capacidad y el derecho a ocupar ese 

espacio decisorio4”.  

 

2. Back Office: Aquest punt d’atenció està situat en les instal·lacions de la 

Fundació Surt, Carrer Guàrdia nº 14, baixos, des d’on es fa un suport a les 

persones ateses per fer gestions amb companyies, i gestió de la vulnerabilitat 

per pobresa energètica.  

 

3. Intervenció a la llar: derivades de Front Office o directament des de Serveis 

Socials, Centres d’Atenció Primària, o altres entitats socials, per aquelles 

persones que tenen mobilitat reduïda i necessiten suport per fer gestions. 

També es deriva domicili quan hi ha necessitat de valorar les instal·lacions i 

estructura de l’habitatge, i per temes d’eficiència energètica i hàbits de consum 

responsable (instal·lació de material).  

 
 

 

                                                           
4
 “Poder y empoderamiento de la Sociedad Civil”: http://www.fusda.org/Revista16/Revista16-

POERYEMPODEAMIENTODELASOCIEDADCIVIL.pdf. Pàg. 18 

http://www.fusda.org/Revista16/Revista16-POERYEMPODEAMIENTODELASOCIEDADCIVIL.pdf.%20Pàg.%2018
http://www.fusda.org/Revista16/Revista16-POERYEMPODEAMIENTODELASOCIEDADCIVIL.pdf.%20Pàg.%2018
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               Font: Elaboració pròpia 

 

 

3.1.1 Eixos d’actuació 
 

El projecte s’estructura en 3 eixos d’actuació: 

1. Eficiència energètica i pobresa energètica: atenció al ciutadà a través del servei 

d’informació i assessorament energètic, i intervenció a la llar. Realització de 

tràmits i sol·licitud de bonificacions a subministraments elèctrics, de gas i aigua. 

Informació sobre mesures d’estalvi energètic i instal·lació de material per 

reduir el consum a la llar. En quant a drets energètics, treballem per a la 

protecció de les persones davant de possibles talls de subministrament i 

tramitació Informe de Risc d’Exclusió Residencial (IRER) a través de Institut 

Municipal de Serveis Socials (IMSS), i regularització de subministraments que es 

troben en connexió irregular. També per a persones que es troben en situació 

d’ocupació d’habitatges.  

2. Ocupabilitat:  Incorporació laboral temporal al servei de 4 persones amb 

dificultat per accedir al mercat laboral, derivades del Programa Làbora de 

l’Ajuntament de Barcelona. Es proporciona una formació especifica en gestió 

energètica i mesures d’estalvi energètic, impartida per la UTE 

ABD/FABD/Ecoserveis, i es capacita i acompanya a les persones durant 8 mesos 

per a la promoció de la ocupabilitat.  

3. Treball comunitari i apoderament al ciutadà: promoció de tallers comunitaris 

per donar a conèixer el servei i per implicar a la ciutadania i xarxa comunitària 
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del territori amb el projecte. Acció preventiva i educativa a través de la 

coordinació i treball en xarxa amb diverses entitats socials i plataformes 

ciutadanes del territori. 

Aquests 4 eixos d’actuació, des de la Fundació SURT s’implementen a partir de 

l’atenció directe presencial, amb entrevistes individuals. A nivell comunitari a través 

del treball grupal. I Finalment, hi ha una part d’atenció telemàtica,  a través de la 

coordinació amb les professionals de les entitats comunitàries del territori amb els 

quals treballem conjuntament, a través de tot l’equip de coordinació de la resta de 

territoris que conformen el projecte del PAE, i també amb els usuaris i usuàries amb els 

quals ja hem iniciat una atenció prèvia.  

 

3.3 Equip professional 
 

El PAE gestionat per SURT està format per 7 professionals amb diferents perfils, que 

actualment s’organitzen en: 2 persones informants, 3 assessors/es, 1 agent, i un 

coordinador territorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Perfil INFORMANT ENERGÈTIC. Funcions: 
 Atenció presencial, telemàtica i telefònica. 
 Gestió de cues en cas d’haver-n’hi 
 Definició de la demanda (fase explorativa demanda i pre-diagnòstic) 
 Diagnòstic: criteri d’apoderament, casos vulnerabilitat o urgència. 
 Informació sobre hàbits i comportaments, optimització de la factura i resolució de 

dubtes bàsics. 
 Derivació interna, i planificació d’assessoraments i intervencions. 
 Gestió administrativa i gestió de calendari. 
 Registre de l’actuació realitzada. 
 Gestió d’incidències. 

 
 
 
 

Perfil ASSESSOR ENERGÈTIC. Funcions: 
 Atenció presencial individual a hores concertades.  
 Diagnòstic de la demanda. 
 Informació de les actuacions a emprendre i gestió de les mateixes, si s’escau: 

optimització de factures (baixada de potencia, gestió bo social, eliminació serveis 
complementaris innecessaris, canvi de companyia, acolliment a altres mesures de 
protecció, etc.) 

 Gestió de talls de subministrament, altes per connexions irregulars, o casos 
d’ocupació (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, informació ajuts a la rehabilitació, etc.) 

 Acompanyament a Oficines d’Atenció al Client de les subministradores o altres serveis 
clau. 

 Registre actuacions realitzades i registre d’incidències. 
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Amb l’objectiu de garantir un bon desenvolupament professional individual així com 

una bona capacitat de resposta i polivalència a nivell d’equip es proposa la possibilitat 

que els llocs de treball puguin ser rotatius sempre en funció de les necessitats del 

servei i garantint una temporalitat que permeti l’aprofitament i l’aprenentatge de la 

idiosincràsia de cada perfil professional i les seves funcions. 

 

 

 

 

 

 

Perfil AGENT ENERGÈTIC. Funcions: 
 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, si s’escau: (baixada 

de potencia, gestió bo social, eliminació serveis complementaris innecessaris, canvi de 
companyia, acolliment a altres mesures de protecció, etc.)  

 Gestió de talls de subministrament, altes per connexions irregulars, o casos 
d’ocupació (aplicació Llei 24/2015).  

 Instal·lació de mesures d’aïllament lowcost. 
 Recomanació a CSS per a petites reformes. 
 Acompanyament a ajuts per la rehabilitació. 
 Orientació i derivació a altres serveis del propi programa o externs (Oficina d’Atenció 

al Consumidor, CSS, gestió de butlletins elèctrics, etc.) 
 Informe a CSS en cas d’estar-hi vinculat 
 Registre actuacions realitzades i registre d’incidències. 

Perfil COORDINADOR TERRITORIAL. Funcions: 
 Gestió d’equips i coordinació RRHH. 
 Seguiment econòmic del projecte.  
 Treball conjunt amb la coordinació del servei per a la implementació de criteris i 

procediments.  
 Gestió de sistemes de qualitat compartits.  
 Vetllar pel compliment dels objectius. 
 Gestió d’incidències i oportunitats de millora.  
 Suport tècnic a informadors/es, assessors/es i interventors/es que ho requereixin.   
 Relació i coordinació amb el tècnic  especialista en eficiència  energètica del servei.  
 Control d’estoc de material. 
 Gestió d’incidències, 
 Elaboració d’informes parcials i memòria d’activitats. 
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Horari 

L’horari d’atenció al públic del PAE acordat amb l’Ajuntament de Barcelona, tant per 
Back Office i Front Office, és el mateix. De la jornada laboral de cada un dels 
professionals, 30,5h es destinen a l’atenció presencial, i entre 4-5 hores de treball per 
gestió, formació i reunions d’equip. Del horari d’atenció a Back Office, 14h es destinen 
a fer primeres entrevistes.  

Horari d'Atenció Front Office i 
Back Office Dll Dm Dmc Dj Dv 

Total 
h 

Matí 
9:00 a 
14:30 

9:00 a 
14:30 

9:00 a 
14:30 

9:00 a 
14:00 

9:00 a 
14:30 

  

Tarda       
15 a 

18:30   
  

Hores 5’5 5’5 5’5 8,5 5’5 30’5h  
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3.3 Perfil de persones ateses 
 

Des del Punts d’Assessorament Energètics del districte de l’Eixample i de Ciutat Vella 

hem atès un total de 2.544 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. 

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 de que disposem per tal de fer 

un perfil de població diana atesa al nostre servei. La majoria dades s’han extret d’una 

mostra de 2.052 enquestes de les persones ateses, 1.216 a Ciutat Vella, i 836 a 

Eixample5.  

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Les dades marcades amb (*) han estat extretes a partir d’una mostra de 1103 enquestes de persones 

ateses, 669 a Ciutat Vella i 434 a Eixample.  
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Dones         59%  68% 

Homes         41%  32% 

% persones  entre 16-64 anys      66%  60% 

% prersones de 65 anys o més      34%  40% 

Persones nescudes fora d'España     46%  36% 
 

Famílies nombroses      11%   5% 

Famílies monoparnelats        8%   6%   

Persones  sense estudis         6%   2% 

Persones  amb estudis primaris*     45%                29% 

Persones en situacció d'atur*     26%                32%  

Persones ocupades*      22%                19%   

Persones pensionistes*       40%  37% 

Nivell d'ingressos entre 0 i 17.706,07€*    80%  76% 

Majors de 60 anys amb pensió mínima*     22%  15% 

Llars amb tots els membres UC en siutació d'atur        17%  17% 

Persones amb mamalties cardiovasculars o diabetis  31%   39% 

Persones amb malalties respiratòries   27%  22% 

Persones amb artrosis, artritis o reumatisme  38%  44% 

Persones amb depressió o ansietat   26%  23% 

Mobilitat reduïda     15%  10% 

Llars amb algun membre amb dependència energètica   4%    3% 

Habitatges de lloguer*     82%  63% 

Habitatges de propietat*     15%  28% 

Habitatges ocupació*       2%    3% 

Finques de més de 80 anys de contrucció*   29%  28% 

 

 

              

              

 

 

 

 

 

CIUTAT 

VELLA 
EIXAMPLE 
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Si ens fixem en el perfil de les persones que s’han adreçat al PAE observem que la 

majoria són dones, (59% a  Ciutat Vella i 68% a Eixample). Majoritàriament persones 

en entre 16 i 64 anys. Aquestes persones en edat de treballar, un 32,5% treballen, el 

43% en situació d’atur, i el 12% estan reben una prestació/pensió. Per tant, podem 

concloure que la majoria de persones ateses al territori Ciutat Vella i Eixample tenen 

un nivell d’ingressos baix per ser beneficiàries d’alguna prestació o pensió. Tant a 

Ciutat Vella i Eixample, de les persones ateses, més del 50% son nascudes o a 

Catalunya o l’Estat Espanyol. 

Tant el nombre de famílies monoparentals com nombroses, és superior al districte de 

Ciutat Vella. A nivell d’alfabetització, el nombre de persones que no saben llegir ni 

escriure és baix en els dos territoris. A Ciutat Vella un 51% de les persones tenen 

estudis fins a primària, o no en tenen. A Eixample predomina el grup de persones que 

tenen estudis superiors als de primària (69%).  

El nivell de renda en els dos territoris és molt baix. Tant a Ciutat Vella com a Eixample, 

més del 78% de les persones ateses tenen un nivell d’ingressos entre 0 i 17706.07E. Un 

17% de les llars ateses, en els dos territoris, tots els membres de la unitat de 

convivència es troben en situació d’atur.  

En salut, més de una quarta part de les persones ateses pateixen alguna malaltia 

cardiovascular, diabetis, respiratòria, artrosis, depressió o ansietat. La major part de 

la ciutadania té problemes d’artrosis, artritis o reumatisme. El nombre de persones 

amb mobilitat reduïda és major a Ciutat Vella (15%) que ha Eixample (10%) 

A nivell d’habitatge, el tipus de tinença predominant és el lloguer (82% a Ciutat Vella, i 

63% a Eixample). Els habitatges de propietat són més elevats al districte de Eixample. 

El número de habitatges ocupats a Eixample (3%), supera lleument a Ciutat Vella (2%).   

Finalment, en quant a pobresa energètica, de 2.052 persones ateses, el 657 han 

manifestat que en els darrers 12 mesos (61% a Ciutat Vella, 39% a Eixample), han 

tingut almenys un endarreriment en el pagament en algun dels subministraments. 

D’aquestes, 402 són dones (61%). Del total, el 15% de les llars hi resideix al menys 

menor, el 24% de les llars amb algun membre de més de 65 anys, i el 28% de las llar, 

viu al menys una persona que requereix algun tipus de dedicació especial pel fet de 

patir alguna discapacitat, dependència o limitació severa. Del total de 2052 persones, 

el 65% no pot mantenir l'habitatge a una temperatura adequada durant els mesos 

freds, i el 63% durant els mesos de calor. 
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26% 
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7% 

7% 
3% 

EIXAMPLE  08007 Dreta Eixample

08008 Dreta Eixample

08009 Dreta Eixample

08010 Dreta Eixample

08011 Antiga Esquerra

08013 Sagarda Familia - Fornt Pienc

08015 Sant Antoni - Nova Esqerra

08025 Sagrada Familia

08029 Nova Esqueerra

08036 Antiga Esquerra - Sant Antoni

08037 Dreta Eixample

Persones ateses segons codi postal 

De les persones ateses  a Ciutat Vella, la majoria pertany al barri del Raval (56%), seguit 

de Casc Antic i Barceloneta (33%), i per úlitm, el barri Gòtic (11%). 

 

 

 

 

 

 

 

   
         Font: elaboració pròpia 

 

Pel què fa al districte de l’Eixample, majoria de persones ateses són del arri de Nova 

Esquerra l’Eixample i Sant Antoni (més del 29%), seguit de Sagrada Família i el Front 

Pienc (26%). El barri amb menys afluència és el de la Dreta de l’Eixample (10%) i Antiga 

Esquerra de l’Eixample (7-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Font: elaboració pròpia 
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3.3.1 Perfil persona atesa des de la perspectiva de gènere 
 

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 (63%). Podem veure que, a Ciutat Vella, tot i que les dades de 

territori indica que hi ha més habitants homes en el territori, al servei s’adrecen 

majoritàriament dones. En comparació ha dades del 2017,  a Ciutat Vella han accedit al 

servei un 1% més de dones.  

 

 Persones Ateses Dades del territori6 

Ciutat Vella  59% de les persones 

ateses són dones 

48% dels seus 

habitants són dones 

Eixample  68% de les persones 

ateses són dones 

53% dels seus 

habitants són dones 

.              Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener any 2017 Ajuntament de Barcelona. 
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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. 

En comparació a les dades de gènere extretes l’any anterior, hi ha hagut un augment 

en famílies monoparentals encapçalades per dones (95% al 2017). I a nivell de salut, un 

augment de dones que pateixen artrosis (69% al 2017), malalties cardiovascular (59% 

al 2017) i que pateixen malalties respiratòries (65% al 2017). 

Com apunta Alba del Campo en el seu darrer article7, “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”. 

                                                           
7
 Empoderamiento, mujeres y soberanía en la transición energética. Alba del Campo Revista Vientosur 

Nº151/Abril2017 

Socio-
demogràfic 

•Del total de les persones ateses que han nascut fóra d'espanya, el 61% són dones 

• 61% de les persones ateses de 16-64 anys són dones. El 66% tenen 65 anys o més.  

Socio-
econòmic 

•El 51% famílies nombroses són encapçalades per dones 

•El 97% de les famílies monoparentals són encapçalades per dones 

•El 81% de les persones  sense estudis són dones, i 61% de persones que només tenen 
estudis primaris són dones 

•El 62% de les persones que tenen una persona amb discapacitat al seu càrrec, són dones 

•El 64% de les persones que declares tenir uns ingressos entre 0 i 17706,07€ a la seva UC, 
són dones 

•El 70% de les persones ateses de més de 60 anys amb pensió mínima són dones.  

Salut 

•El 63% de les persones que declaren tenir depressió o ansietat són dones 

•El 71% de les persones que diuen tenir artrosis són dones 

•El 63% de les persones que diuen tenir malalties cardiovasculars són dones 

•El 67% de les persones que diuen tenir malalties respiratòries són dones 

• El 66% de les persones amb mobilitat reduïda són dones.  

Habitatge 

•El 62% de les persones que viuen en edificis de més de 80 
anys són dones.  

•El 46 % de les persones que viuen en règim de lloguer són 
dones. Un 72% en règim de propietat, i un 48% en ocupació. 



   

 
23 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persones ateses al
servei

Persones ateses que
siguin dones

Persones ateses que
siguin homes

Persones transgènere

 

3.4 Resultats 

 

Tai com s’ha exposat en el punt 3.3, des del Punts d’Assessorament Energètics del 

districte de l’Eixample i de Ciutat Vella hem atès un total de 2.544  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. Del total, 1606 de les persones ateses han estat 

dones, 938 homes, i 2 persones transgènere. Els mesos amb més creixement, han 

estat de febrer a març, i de setembre a novembre. Els mesos d’estiu, i de vacances de 

Nadal, han estat els de menys afluència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivell d’indicadors generals sobre el nombre de persones ateses al servei, cal 

destacar que: 

 Disminució de potència de 774,35Kw, que representa un estalvi estimat de 

3.251,78€. 

 2.200 Persones ateses indirectes.  

 126 persones amb mobilitat reduïda. 

 2.031 expedients nous.  
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3.4.1 Front Office 

 

Durant el 2018, hi ha hagut un total de 2.095 persones ateses. El 62% de les quals, han 
estat ateses a Ciutat Vella, i el 38% a Eixample. La majoria de les persones han fet 
entrada al servei a través dels Front Office situats a Oficina d’Habitatge del territori 
corresponent, tot i que també sumen les intervencions directes a domicili derivades de 
Serveis Socials. El número total d’entrevistes ha estat de 2.703, que dona com a 
resultat una mitjana de 1,3 visites per expedient. Amb una freqüència de 52 visites 
per setmana.  

 

  
  
  
  
        

                                     Font: elaboració pròpia                                           

 

Si observem el flux de visites, veiem com existeix un cert pic del febrer al març, havent-

hi una estabilització de la demanda durant el segon semestre. Del setembre a 

novembre torna a haver un increment en el número de persones ateses, essent el 

novembre el mes amb més volum d’entrades al servei. També observem una baixada 

de la demanda durant el període estival.  

 

Persones ateses al Front Office 2095 % 

Persones Ateses a OH Eixample 799 38% 

Persones ateses a OH Ciutat Vella 1296 62% 
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57% 

17% 

6% 

1% Accés a FO a través
de CSS

Accés a FO a través
d'altres serveis (CAP,
OH, Entitats)

Accés a FO a través
de publicitat

Accés a FO a través
de tallers

Accés a Front Office 

 

La majoria de persones ateses al 

servei, han estat derivades de Serveis 

Socials (57%), seguit dels Centres 

d’Atenció Primària, Oficina 

d’Habitatge, i altres entitats socials 

(17%). Com podem veure, els mitjans 

publicitaris (6%) i els tallers 

comunitaris (1%) impartits pel propi 

servei, no són de gran impacte per la 

ciutadania com a reclam per ser atesa 

al nostre servei.  

 

 

3.4.2 Assessorament  

 

Tal i com s’ha exposat en el punt 3.1, un cop atesa i detectada la demanda per part de 

la ciutadania a Front Office, fem una derivació amb cita prèvia a 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 36% 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 bé, 

perquè calia un estudi més detallat de la situació. En aquest sentit, al territori de 
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Ciutat Vella i Eixample hem derivat un total de 1.342 persones a Assessorament 

durant l’any 2018. El número total d’entrevistes ha estat de 1.827.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Font: elaboració pròpia 

 

Observem que el flux de persones que han estat derivades mensualment a 

Assessorament no ha anat en relació a les entrades de Front. Mesos com abril i maig, 

s’observa que el nombre de persones ateses a Back Office és menor que a Front. 

Aquest fet és conseqüència de que les persones ateses a Front han estat més 

apoderades. Un altre factor en el increment de persones ateses a Back Office, és el 

número de visites per dia de cada assessor. Els mesos d’estiu, s’han fer dues vistes 

diàries per assessor, i els mesos amb més afluència (com els mesos d’hivern) i amb més 

temps d’espera per cita prèvia, s’han realitzat tres visites.  

Cadascuna 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 (bo social) i d’aigua 

(Fons Solidaritat, Tarifa Social, bonificació Musa).  

 Regularització de subministraments que es troben en connexió irregular 

(altes, tramitació butlletins). 
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35 visites 
setmanalsd
e mijtana 

Freqüència 

1826 visites 
fetes.  375 

cancel·lades 
per l'usuari. 58 
reprogramdes. 

Principals 
motius: 

-Canvi de 
domicili i 
districte 

-Renúncia 
voluntària 

Renúncies 

4 
renúncies 

1,4 visites 
per 

expedient 

 Optimització de factures (baixada de potència, discriminació horària, 

ampliació trams de consum de l’aigua, etc.). 

 Canvi de comercialitzador a mercat regulat i eliminació de serveis extres. 

 Protecció davant de possibles talls de subministrament i tramitació Informe 

de Risc d’Exclusió Residencial (IRER). 

 

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 a Back Office, requereixen 

que 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. 

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 en casos de tall, i abans de 10 dies en casos de 

connexió irregular.  

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.  

Visites 
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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 de aproximadament el 17%. Aquest fet, fa 

incrementar  la tasca de programació i planificació de les visites, incrementant també 

el temps d’espera de cita prèvia.  

 

 

3.4.3 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 altra causa de derivació a intervenció a la llar, és la detecció des de Front Office de 

dificultats de mobilitat, tot i que la persona hagi fet el primer contacte amb el servei 

presencialment. Per tant, és descarta la derivació a Back Office per fer l’assessorament 

directament a la llar.   
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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 2018, s’ha donat algun pic de feina puntual.  

 

 

 

 

 

 

 

                 Font: elaboració pròpia 

 

El major volum de demanda ha estat a principis i finals d’any. Destacant els mesos de 

març i maig. El total de persones ateses durant l’any ha estat de 222. El total de 

número de entrevistes per expedient ha estat de 267. 

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.  

Algunes d’aquestes situacions són: 

 Defectes estructurals greus 
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268 visites 
fetes. 11 
reprogramades. 
21 cancel·lades 
per l'usuair.  

Visites 
1,2 visites 

per 
expedient 

5,15 
visites 

setman-
als de 

mijtana 

Freqüència 

120 llars 
amb 

material 
instal·lat 

Material 

Principals 
motius: 

-No 
localitzable 

-Renúncia 
voluntària 

Renúncies 
7 

renúncies 

 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/la treballador/a social referent 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. Durant l’any s’ha instal·lat material en un total de 120 llars.  

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. 
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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. 

 

3.4.4 Anàlisi dels reptes gestionats 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestió vulnerabilitat 
 

Des del PAE, hem realitzat una important tasca en l’àmbit de la protecció davant de 

possibles talls de subministrament i desconnexions a través de l’aplicació de la Llei 

24/2015.  

 

D’una mostra de 2.052 enquestes, el 32% han manifestat que en els darrers 12 mesos, 

han tingut almenys un endarreriment en el pagament dels seus subministraments. 

 

Electricitat Canvi titular 138 

 Canvi comercialitzadora 583 

 Mercat lliure a mercat regulat 722 

 Discriminació horària 562 

 Canvi potència 555 

 Eliminació serveis extres 148 

 Bo social 573 

 Alta Nova 60 

Aigua Gestió de trams 116 

 Cànon social 439 

 Canvi titular 111 

 Fons solidaritat 572 

 Alta Nova 10 

 Bonificació MUSA 42 

Gas Canvi titular 62 

 Canvi comercialitzadora 419 

 Eliminació serveis extres 164 

 Alta Nova 6 
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En total, hem detectat un total de 961 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 703 IRER dels quals han estat resolts per part de 

l’Ajuntament a data de 31/12/2017 472. Del total, 18 han estat tramitats degut a que 

la persona es troba vivint en situació d’ocupació, 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les situacions d’Irregularitat en el subministrament, hem detectat 45 

casos. Aquests casos, han suposat realitzar els tràmits pertinents per a regularitzar la 

situació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº avisos de tall detectats 961 

Electricitat 439 

Gas 215 

Aigua 307 

IRER tramitat (SIRER) 703 

IRER resolts 472 

Nº Reconnexions 45 

37 Connexió Directe  37 

13 Desconnexió per 
Connexió Directe 

13 
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3.4.5 Eix comunitari 

 

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 als dos districtes, s’ha fet la valoració que calia traçar una estratègia que 

permetés arribar a un col·lectiu de ciutadania entenent el PAE com a servei universal. 

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 realitzat durant els  mesos de Gener i Febrer de 2018. 

Pel que fa al districte de Ciutat Vella, des de que es va impulsar el servei, 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. 

Des del  PAE, hem donat resposta a diferents demandes que s’han anat produint 

durant el 2018, provinents de diferents àmbits i actors del territori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el 2018, hem gestionat un total de 45 tallers de sensibilització sobre la millora 

de l’eficiència energètica. 19 a Ciutat Vella, i 23 a Eixample. Del total podem distinguir: 
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70% 

10% 

20% 
Enitats
comunitàries

Entitats
sanitàries

Entitats socials

 26 Tallers executats pel PAE 

 19 Tallers difosos pel PAE 

Pel que fa als tallers, 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. 

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 comunitàries, seguides per les entitats de caire social, i sanitari. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
           Font: elaboració pròpia 

 

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 Barceloneta.  

 Projecte Àpats en companyia (Casc Antic, Sagrada Família, Raval, Sant Antoni, 

Fort Pienc, Nova Esquerra Eixample, Gòtic) 

 CAP Casanova  
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 Fundació SURT (Portes Obertes, Servei Atenció a la Dona) 

 Centre la Platja 

 Fàbrica del Sol 

 OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor) 

 Seu del Districte de l’Eixample 

 Espai annex a la botiga René (comerç) 

 Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella.  

 Associació ProHabitatge 

 Servei d'Atenció Sòcioeducativa (SAS-ABITS).  

 Espai de Gent Gran Mª Aurèlia Capmany (Antiga Esquerra de l’Eixample) i 

Esquerra de l’Eixample.  

 Centre Cívic Golferichs, Casa Elizalde, Sagrada Família, Urgell, Fort Pienc i 

Cotxeres. 

 Casal de Barri ‘Espai 210’ 

 

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 drets 

energètics (llei 24/2015) 

- Informació sobre eines i 

recursos per dur a terme uns bons 

hàbits energètics a la llar, per la 

millora de l’eficiència energètica.  
Foto: Taller CAP Casanova 

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. 

 

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 
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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 9,4 punts sobre 10, de 150 persones participants als tallers que han estat 

enquestades. 

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.  

Alguns dels comentaris anònims a destacar han estat: 

- “S'hauria d'estendre per més municipis” 

- “Molt útil i molt interessant” 

-  “Ha estat una valoració majúscula i m'he pogut assabentar de moltes coses 

que desconeixia. Em proposo anar al carrer Ali Bei 13-15.” 

- “Estoy muy contenta con este información, antes no sabía nada de este tema” 

 

Coordinacions i presentacions 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunió Taula de salut comunitària Nova Esquerra de 

l’Eixample 

Presentació llibre XSE (Xarxa Sobirania Energètica) 

Presentació CAP Casanova 

Reunió projecte RADARS Nova Esquerra Eixample 

SOAPI (Servei acollida i orientació per a persones 
immigrants) 

Treball Comunitari i PAE Districte Eixample  

Coordinadora Àpats en Companyia Ciutat Vella i 
Eixample 

Habitatges amb Serveis per a Gent Gran de Barceloneta 

Taula Salut Comunitària Eixample: Solitud i Aïllament 

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 
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3.5 Qualitat en la gestió: procediments de gestió i millora 
contínua aplicada  

 

Un dels objectius principals del servei és i ha estat el millorar la qualitat del servei en 

quant a atenció a les persones usuàries, i en els procediments interns de gestió i equip. 

Per tal d’arribar a aquest objectiu, alguna de les propostes implantades durant aquest 

any han estat: 

- Reducció de la llista d’espera de cita prèvia: el temps és un dret. Planificació de 

3 visites diàries per assessor de manera permanent. 

- Potenciar la cita prèvia: agendar aquelles segones visites de persones que 

s’adrecen al servei sense cita prèvia en funció a la demanda.  

- Gestió de la informació: deixar d’utilitzar eines de registre de la informació que 

no sigui l’aplicatiu, per tal tenir el màxim de la informació registrada i  deixar 

constància de la feina diària. Marcar criteris comuns de registre de la 

informació.   

- Gestió al canvi en els circuits i procediments: establir espais de treball un cop a 

la setmana o per demanda/necessitat, per tal d’interioritzar de la manera més 

ràpida possible els canvis que sorgeixen. Reforçar la comunicació entre l’equip 

per tal de resoldre dubtes perquè no hi hagi divergències en la manera de 

treballar amb els processos.  

- Arxiu: creació d’un mètode de arxiu únic igual per a tothom, per tal de tenir la 

informació correctament ubicada.  

- Digitalització: evitar fer fotocòpies i malgastar paper. Priorització de la 

digitalització de la documentació entregada per l’usuari.  

- Creació de l’espai de recepció dins del Back Office: assessor que s’encarrega de 

les entrades de les persones usuàries que acudeixen a assessorament sense cita 

prèvia per fer una consulta o bé per portar documentació. Es realitza un 

registre de entrada, compartit amb tot l’equip, on s’exposa la demanda de cada 

usuari. Això permet a cada assessor fer un seguiment de cada cas, valorant les 

actuacions que ha fer amb cada un dels usuaris en funció a la demanda. També 

permet que cada un dels assessors puguin realitzar la seva feina de manera 

continuada i ells mateixos es puguin gestionar la feina de manera ordenada i 

amb criteris de prioritat.   

- Criteri de tancament de casos pendents de documentació: es realitza una 

trucada de seguiment als dos mesos de la última visita d’assessorament. 

Tancament del cas als dos mesos de la última trucada de seguiment si la 

persona no ha portat la documentació.  

- Avaluació competencial continuada de l’equip, identificant potencialitats i 

carències, per tal de desenvolupar estratègies per la millora en el treball 

individual i col·lectiu.   
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- Orientació comunitària: orientació de la feina comunitària com a servei 

universal, obert a tota la ciutadania, ja siguin o no persones vulnerables.  

 

Grau de satisfacció del servei  

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 1.985 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 1.517 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 9,6 sobre 10. 

Pel que fa a les aportacions a rellevants de la ciutadania al Front Office destaquem les 

següents aportacions, com a mostra de les aportacions generals: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, s’han realitzat un total de 414 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 9,6 sobre 10. 

Aportacions 
a Front 
Office 

"de momento creo que es una muy necesaria alternativa para casos 
de personas vulnerables. Yo soy uno de ellos." 

“Poder fer totes les gestions al mateix punt d`assessorament." 

“Más personal atendiendo” 

“Personas que hacen más de lo que tiene que hacer, por lo menos 
en mi situación. Mil gracias. Que se sepa más que existe este 
servicio." 

“no coneixia aquest servei i m'he quedat molt gratament 
impresionada.  Gràcies" 
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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 2019, 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 de serveis socials del territoris, i d’altres entitats 

comunitàries.  

 

 

4. Conclusions  

 

4.1 Anàlisi de les dades entre 2017 i 2018 
 

Aquest punt té com a finalitat fer un anàlisi del nivell d’assoliment dels indicadors de 

gestió proposants per l’Ajuntament de Barcelona dins el Plec de Clàusules Tècniques 

del projecte, i els proposats per la Fundació SURT, que s’han proposant en relació a 

indicadors de l’any anterior tenint en compte el creixement.  

Aportacions a 
Assessorament  
Intervenció 

"Ha vist una gran millora en l'estalvi de les factures" 

"Muy satisfecha con todo el servicio" 

“Qué no se acabe"  

"Buen servicio" 
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INDICADORS 2017-2018
Previst anual 

Plec

Proposta 

Indicadors SURT

Total  assol i t 

2017

% Assol iment 

Plec 2017

% Assol iment 

SURT 2017

Total  

assol i t 2018

% Assol iment 

Plec 2017

% Assol iment 

SURT 2017

 % Creixement 

2017-2018

Persones ateses FO 3000 2000 1752 58,4% 87,6% 2095 69,8% 104,7% 16,4%

FO Ciutat Vella x x 1034 x x 1293 x x 20,0%

FO Eixample x x 718 x x 799 x x 10,1%

Persones ateses BO x 1300 1237 x 95,2% 1342 x 103,2% 7,8%

Presones ateses llar 300 200 170 56,8% 85,0% 222 74,0% 111,0% 23,4%

Llars amb material instal·lat 80% 80% 98 57,6% 57,6% 120 54,0% 54,0% 18,3%

Núm tallers gestionats 52 35 32 61,5% 91,4% 45 86,5% 128,5% 28,9%

Núm SIRER 100% 100% 542 x x 703 x x 22,9%

Núm bons socials 1000 300 251 25,2% 83,6% 573 57,3% 191,0% 56,2%

Núm canvis de titular 500 150 139 27,8% 92,6% 311 62,2% 207,0% 55,3%

Núm canvis de potència 500 300 362 72,4% 120,0% 555 111,0% 185,0% 34,8%

Grau Satisfacció servei 8 sobre 10 8 sobre 10 9 x x 9,4 x x 4,3%

 

     Font: elaboració pròpia 

       

Com és pot veure, hi ha hagut un creixement exponencial entre el 2017 i el 2018 en el 

total d’indicadors, destacant les entrades a Front Office (sobretot Ciutat Vella), 

persones ateses a Back Office, el número de Informes de vulnerabilitat tramitats, i 

número de gestions en canvi de titular, bo social i canvi en la potència contractada. En 

grau de satisfacció del 2018, hem assolit un 9,4 sobre 10, més que l’any anterior. Això 

significa que continuem superant les expectatives de les persones que arriben al 

servei.  

El % assolit del 2018 respecte els indicadors proposats en el Plec  ha estat superior 

respecte el 2017, però no per sobre del total. Al igual que els proposats per l’entitat, 

tot i que s’ajusten més.  

Aquesta valoració ens ha de permetre fer una revisió progressiva en els indicadors 

previstos anuals marcats per plec i per entitat, ajustat a la realitat del servei. En el cas 

de Plec es podria ajustar a números inferiors als proposats, i a nivell d’entitat, ajustar-

se a número superiors. Com podem veure, l’assoliment el 2018 respecte la proposta de 

SURT ha superat el 100% en gairebé tots els indicadors.  

Finalment, aquest creixement ens indica que cada vegada estem arribant a més 

ciutadans i ciutadanes, la majoria derivades de Serveis Social, seguit d’altres entitats 

comunitàries, cosa que significa que ens estem consolidant com a servei indispensable 

i de referència en matèria de pobresa i eficiència energètica dins la cartera de serveis  

de l’Ajuntament de Barcelona.  
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                                                                                                                      Font: elaboració pròpia 

 

4.2 Reptes i oportunitats 
 

Des del inici dels 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.  

El projecte, que pretén donar resposta a situacions totalment diverses. 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 els tres eixos dels quals s’emmarquen el servei: la intervenció en 

eficiència energètica i situacions de vulnerabilitat, la inserció laboral i el desplegament 

al territori i estratègia comunitària.  
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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 la no acumulació de tràmits i 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.  

- No podem 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. 

- Les capacitats materials, i professionals de que disposa el servei, i la seva 

capacitat d’absorbir un volum de feina.  
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- Focalització del servei en 
un grup poblacional 
contret. 

- Reduir la perspectiva 
d'apoderament ciutadà en 
l'acció. Assessorar no vol 
dir ser gestor de les 
companyies de 
subministraments.  

- Saturació del servei: 
dificultats de gestió de 
tràmits amb companyies i 
canvis constants en els 
procediments, poden posar 
en risc la qualitat del servei 
en relació a l'atenció 
ciutadana i seguiment 
individual de casos.  

RISCOS 
- Arribar també a la ciutadania no vulnerable 
com a servei universal, des de la perspectiva 
pedagògica i preventiva. 

- Millora en l'eficiència del servei, i reducció 
de la documentació sol·licitada al ciutadà i 
revisió constant de procediments interns.  

- Apostar per l'apoderament: la persona atesa 
ha de ser el motor del seu propi canvi. 

- Proporcionar més formació social als agents 
energètics per tractar situacions socials 
diverses.  

- Creació d'estratègies en l'equip per tenir 
major adaptabilitat als canvis, afavorint la 
comunicació i creació d'espais de treball 
comuns.  

- Pobresa energètica des del treball per 
l'equitat de gènere i d'igualtat. Més presència 
de dones en el sector energètic.  

 

REPTES DE 
FUTUR 

 

 

Tanmateix, considerem que des de la perspectiva de gènere, també hem de prendre 

com a objectiu, el treball de la eficiència energètica i gestió de vulnerabilitat des de 

l’equitat de gènere i la igualtat. Com hem vist en la anàlisis fet del perfil de població 

atesa en el nostre territori, la majoria de persones ateses en situació de pobresa 

energètica  son dónes.  

Finalment, com a entitat creiem que hi ha d’haver més presències de dones en el 

sector energètic. Com a fet rellevant aquest 2018, la Fundació SURT està participant a 

un grup de gènere i energia que ha elaborat el manifest “Energia, no sense dones” en 

el qual com a entitat ens hi hem adherit. Les persones integrants, es comprometen 

públicament a no participar a cap esdeveniment (conferència, taula rodona, grup de 

treball, etc.) sobre el sector energètic, que hi hagi més de dos ponents i on no s'hagi 

tingut en compte, com a mínim amb una dona en qualitat d'experta. Tanmateix, es 

demana el compliment d'allò establert a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 

la igualtat efectiva de les dones i homes, i en especial la seva definició de composició 

equilibrada com “la presència de dones i homes de manera que, al conjunt a què es 

refereix, les persones de cada sexe no superin el seixanta per cent ni siguin menys d’un 

quaranta per cent”.  
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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.   

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 perquè les persones de nova incorporació que entren a 

formar part d’un equip cada vegada més consolidat puguin tenir una adaptació el més 

ràpid possible, i  que siguin el màxim de confortables per a tothom en relació a la 

saturació de feina. És important que les persones de nova incorporació, en les dues 

primeres setmanes en pràctiques a territori, puguin tenir un coneixement global del 

servei, passant per cada un dels punts d’atenció, i veient quina és la dinàmica de 

treball del propi equip per poder-se adaptar. També que durant aquest període inicial, 

puguin aterrar en la pràctica allò aprés en la formació, treballant aspectes que 

necessiten de un major temps per ser interioritzats, com per exemple en els circuits o 

apliactiu. De la mateixa manera, donar molta importància la nostra màxima prioritat: 

donar una molt bona atenció al ciutadà o ciutadana de Barcelona que arriba al nostre 

servei, garantint el seu dret a ser atesa amb igualtat i de manera satisfactòria.  
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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. De la mateixa manera, hem realitzat 

sessions de treball de competències transversals a partir de l’autoavaluació de les 

persones del l’equip estructural, fetes cada vegada que entra un nou pla ocupacional, 

per tal d’identificar carències, buscar estratègies per la seva millora a través de plans 

formatius, i veure quina és la pròpia evolució de cada treballador. De la mateixa 

manera, les persones de pla ocupacional, realitzen una autoavaluació de competències 

transversals al inici i al finalitzar l’estada laboral, fent comparativa dels dos períodes, 

juntament amb una devolució feta per coordinació territorial del què ha pogut 

observar durant la seva estada a territori per tal de fer un diagnòstic i poder aplicar 

coneixements competencials a la seva recerca de feina un cop finalitzat el pla 

ocupacional.  

 

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. 

- Possible 
Incidència 
negativa en la 
dinàmica de 
treball dels i les 
professionals del 
PAE. 

- Saturació servei: 
menys temps per 
fer gestions del 
equip per la 
tuturització de 
noves 
incorporacions.  

RISCOS 

- Millora en les 
competències 
trasversals  de 
nova incorporació. 

- Ampliar el temps 
de formació i 
d'estada al 
territori.  

REPTES DE 
FUTUR 
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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, com a servei universal, prioritzant, aquells agents clau en funció del nostre 

públic objectiu. Per aquesta raó, cal definir quin és el públic objectiu al qual ens 

adrecem, que no te perquè ser el mateix a tots els territoris, des de una perspectiva 

més centrada a l’acció, o des d’una visió més pedagògica i preventiva.  

En aquest sentit, el 2018 ens em centrat més en realitzar tallers per a col·lectius, més 

vulnerables, o gent gran. Pel 2019 ens marquem com a repte poder arribar a col·lectius 

diversos, a través de taller i coordinacions/presentacions, com a servei adreçat a tota 

la ciutadania: escoles, comunitats de veïns, famílies, entitats comunitàries, comunitats 

de persones nouvingudes, etc.  

 

 

 

 

-  Públic objectiu 
difús: risc de reduir 
la perspectiva 
d'atenció al ciutadà 
a grups poblacionals 
molt concrets.  

RISCOS - Aprofundir en la 
difusió del servei en 
l'àmbit sanitàri, 
educatiu i comunitari.  

- Continuar la 
coordinació amb 
entitats del territori 
amb les quals 
treballem, i recerca 
de noves entitats i 
agents del territori 
per establir lligams i 
donar a conèixer 
encara més el servei.  

REPTES DE 
FUTUR 
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Introducció 

Aquestes pàgines contenen la Memòria del primer any del Servei dels Punts 

d’Assessorament Energètic (PAE d’ara en endavant) de l’Ajuntament de Barce-

lona.Els PAE van obrir les seves portes el 20 de gener de 2017 amb l’objectiu de de-

tectar i reduir la pobresa energètica, millorar l’eficiència energètica de les llars més 

vulnerables i garantir el dret als subministraments bàsics a la ciutat de Barcelona. 

Pel que fa al context en que s’inscriu aquest servei, cal posar de manifest que 

l’Ajuntament de Barcelona i, en aquest cas, l’Institut Municipal de Serveis Socials 

(IMSS), d’ara en endavant IMSS, com a braç executor, té com a missió, en el Pla de 

mandat vigent fer de Barcelona un referent en els Drets Socials, on totes les perso-

nes visquin dignament i puguin desenvolupar-se personal, econòmica i socialment en 

condicions d’equitat i llibertat. 

Així doncs, és sota aquesta premissa, es va obrir un procés de licitació pública i al ge-

ner de 2017 es va signar amb l’IMSS un contracte de licitació amb cinc entitats 

d’acció social per poder desplegar aquest servei d’accés universal. D’una banda, la 

Coordinació del Servei la gestiona la Unió Temporal d’Empreses formada per 

l’Associació i Fundació Benestar i Desenvolupament i Ecoserveis (UTE 

ABD/FABD/Ecoserveis). D’altra banda, els cinc territoris dels Punts d’Assessorament 

Energètic estan en mans de Suara Cooperativa, Fundació SURT, Fundació Salut i 

Comunitat, Fundació Ciutat i Valors i la UTE ABD/FABD/Ecoserveis. 

  



 

 4 

1. Presentació de l’entitat licitadora 
Un any més ens plau presentar els resultats que enguany  ha obtingut el PAE Punt 

d’Assessorament Energètic de Sarrià- Sant Gervasi, Les Corts i Sants Montjuïc gestio-

nat per la Fundació Ciutat i Valors.  

Ciutat i Valors fundació privada de serveis i iniciatives socials de la ciutat de Barcelona 

(en endavant, Fundació Ciutat i Valors), creada per la Fundació Mercè Fontanilles i 

registrada l’any 2007 al Departament de Justícia amb el número 2372, com a Fundació 

assistencial.  

La Fundació Ciutat i Valors forma part de l’Associació Coordinadora d’entitats Sinergia 

Social, que neix amb la missió de donar suport tècnic i organitzatiu a entitats dedica-

des als diferents àmbits del benestar i l’interès general: serveis socials, ocupacionals, 

atenció a la dependència, educació, salut, habitatge, medi ambient... cercant sempre la 

col·laboració amb la iniciativa pública i la cooperació de la iniciativa privada.  

És una organització plural, sense ànim de lucre, dedicada a l’atenció de les persones 

en els diferents àmbits dels serveis socials i de la formació i inserció sòcio-laboral que, 

en col·laboració amb altres entitats i comptant amb equips humans qualificats, vol ofe-

rir un servei singular i de qualitat des d’una perspectiva tridimensional: 

 SOCIAL I COMUNITÀRIA 

 INTERINSTITUCIONAL I DE COL·LABORACIÓ 

 ORGANITZACIONAL I DE FUNCIONAMENT 

 

La seu fiscal de la Fundació Ciutat i Valors es troba al Centre de Gestió de la Via Laie-
tana, número 54 – 1a planta de Barcelona (08003).  
Telèfon:932682222 i pàgina web: https://ciutativalors.org/ 
 

Missió Social 

Oferir serveis d’atenció a les persones 

en l’àmbit dels serveis socials i ocupa-

cionals d’acord amb les seves necessi-

tats 

Comunitària 

Orientar totes les actuacions a la incorpo-

ració social de la persona, comptant amb 

la capacitat integradora de la comunitat 

Visió Interinstitucional 

Participar de forma significativa en el 

desenvolupament del Sistema Català de 

Serveis Socials, entenent que és una  

responsabilitat no només de les adminis-

tracions públiques, sinó, també, de  tota 

la societat 

De col·laboració 

Desenvolupar projectes compartits pro-

pers al territori, cercant una major i millor 

cobertura de les necessitats socials, vers 

a la satisfacció tant dels usuaris/àries 

com dels i les agents implicades, des 

d’una òptica de sinergia  complementària 

entre els sectors públic, social i mercantil 

responsable.  

https://ciutativalors.org/
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Valors 

 

 

 

 

Organitzacionals 

Compartint els valors no lucratius propis 

del interès general,  que ajuden al de-

senvolupament equilibrat de les perso-

nes i del seu entorn, es posen al servei 

de la comunitat un conjunt de recursos 

humans, materials i funcionals. 

De millora contínua 

El compromís amb la societat implica un 

compromís constant amb la millora contí-

nua, tot desenvolupant un sistema de 

gestió que promogui i avaluï la qualitat de 

tota la organització i dels seus serveis 

 

El projecte de pobresa energètica. 

El projecte pretén combatre la Pobresa Energètica i millorar el parc d’habitatges dels 

barris més deprimits a través de la requalificació professional de les persones benefi-

ciàries del programa Làbora (especialment d’aquelles persones amb formació i experi-

ència en l’àmbit de la construcció) i la posada en marxa d’un servei d’auditoria energè-

tica dirigit a les llars de Barcelona en situació de pobresa energètica. 

Els objectius del projecte s’estructuren en dos eixos, per una banda, aquells relacio-

nats amb la REDUCCIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA a la ciutat de Barcelona, i 

per l’altra, els relacionats amb la reducció de l’atur en aquelles persones que presen-

ten dificultats per a l’accés al mercat laboral i són beneficiàries del Programa Làbora. 

Requalificar professionalment a persones amb dificultats a l’accés del mercat laboral, i 

amb experiència en l’àmbit de la construcció, en nous nínxol d’ocupació que contribu-

eixen a la millora ambiental (greenjobs). 

Oferir un marc de realització per a l’experiència professional de les persones formades 

a través del desenvolupament d’un servei orientat a la comunitat (millora de l’eficiència 

energètica a les llars amb major precarietat econòmica). 

 

2. Context del territori 
El territori que actualment gestiona la Fundació de Ciutat i Valors és en el més extens 

d’un total de 5 territoris de la ciutat de Barcelona on s’implementa el programa.     

Territori molt heterogeni, divers i amb una complexitat important pel que fa a la seva 

composició soci econòmica i cultural. 

Després d'aquest segon any del PAE al territori hem observat que: 

La situació a nivell de pobresa energètica és manté. Hem detectat un increment de 

ciutadans que han patit o pateixen  situacions de  pobresa energètica. 

L’increment del preu de la energia ha disparat el nombre de famílies que han hagut de 

sol·licitar l’Informe de Vulnerabilitat per poder mantenir els subministrament bàsics. 

Durant aquest any s’han dut a terme el desplegament d’un punt més d’assessorament 

al barri de Les Marines a la Zona Franca, sent l’únic territori que actualment disposa de 

tres punts d’assessorament energètic a la ciutat de Barcelona. Les Marines, es sumen 

a les Oficines d’Habitatge, situades a Les Corts i Sants Montjuïc.  
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El PAE està situat al Districte de Les Corts, en una zona cèntrica dels 3 districtes que 

conformen la zona adjudicada a aquest servei. Durant aquest any 2018, hem incre-

mentat la participació associativa als diferents barris que conformen el territori, realit-

zant reunions de coordinació, participant a taules de salut dels diferents districtes, par-

ticipant a actes dels barris,  formant amb els gairebé 50 tallers programats de diferents 

temàtiques relacionades amb els subministraments, etc. 

Als barris com Poble Sec, Sants- Montjuïc, les Marines ens trobem amb un alt índex 

de nouvinguts i en situacions precarietat laboral o atur, situació que no difereix d’anys 

anteriors. I pel que fa a Sarrià, les Corts, Pedralbes, barris on la mitjana socioeconòmi-

ca és més elevada que en d’altres barris de la ciutat, constatem també un increment 

sostingut de ciutadans atesos durant aquest any 2018. 

Així, trobem que la demanda més elevada ha provingut del districte de Sants- Montjuïc 

amb un total de 1002 casos tancats. Del barri de les Corts  tenim un  total de 297 ca-

sos tancats i de Sarrià- Sant Gervasi un total 301 casos tancats. Novament destaquen, 

els barris de Sants- Montjuïc , com a districte amb més demanda i un increment al dis-

tricte de Sarrià Sant Gervasi, per contra  també que hem tingut una demanda molt bai-

xa a les  Planes o Vallirana malgrat existir una problemàtica de pobresa energètica. 

Podem constatar, també, que la precarietat segueix sent un focus colpidor molt impor-

tant que obliga 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 aigua.  

L'atur afecta a una gran majoria de les famílies que arriben a aquest Punt 

d’Assessorament Energètic, de les quals entre el 70-100% dels seus membres estan 

aturats i molts són d’atur de llarga durada. També detectem que durant els últims tri-

mestres de l’any s’estan produint augments de preus en els lloguers, que també inci-

deixen en la situació de pobresa. 

Situació soci- econòmica per districtes any 2017 

(font: Ajuntament de Barcelona) 

 

Sants Montjuïc. 

Activitat econòmica: 
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Les Corts. 

Activitat econòmica: 
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Sarrià- Sant Gervasi. 

Activitat econòmica: 
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3. Punt d’assessorament energètic als 
territoris. 

3.1 Organització i funcionament del servei. 

Organigrama general. 
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Funcionament del servei: 

La nostra organització i gestió de l’oficina ens ajuda a optimitzar i millorar els 

recursos. Cada treballadora té al seu abast un seguit d’eines de treball que 

l’ajudant a potenciar la eficàcia i també la eficiència.  

Treballem diferents eines i àmbits en aquesta gestió: 

 Excel de dades mensuals, anuals, de registre d’usuaris ,de seguiment 

d’Irer, de seguiment de fons de solidaritat, de registres de jornades, d’eix 

comunitari, d’enquestes de Fo i BO. 

 Registres de formació. 

 Quadres de comandament. 

 Reunions setmanals amb l’equip. 

 Reunions mensuals amb direcció. 

 Carpetes compartides. 

 Carpetes de circuits, i informacions. 

 

En relació a la disposició territorial dels diferents FO. Contemplem: 

 

FO al carrer del Remei Nº 9. 

https://habitatge.barcelona/ca/detall/oficina-de-l-habitatge-de-les-

corts_99400219370.html 

Horari: de 9h a 14.30h Dimarts i Dijous també a la tarda fins a les 19.30 h. 

FO al carrer d’Antoni de Capmany Nº 23. 

https://habitatge.barcelona/ca/detall/oficina-de-l-
habi- tatge-de-sants-montjuic_94017154142.html 

Hora- ri de dilluns  a divendres de 9h a 14.30 h i dijous també a la 

tarda fins a les 19.30 h. 

FO a les Marines Passeig Zona Franca 185. 

https://guia.barcelona.cat/ca/detall/centre-de-serveis-socials-de-la-
marina_92086000045.html 

Horari dilluns, dimecres i divendres de 9 h a 14.30 h. 

https://habitatge.barcelona/ca/detall/oficina-de-l-habitatge-de-les-corts_99400219370.html
https://habitatge.barcelona/ca/detall/oficina-de-l-habitatge-de-les-corts_99400219370.html
https://habitatge.barcelona/ca/detall/oficina-de-l-habitatge-de-sants-montjuic_94017154142.html
https://habitatge.barcelona/ca/detall/oficina-de-l-habitatge-de-sants-montjuic_94017154142.html
https://habitatge.barcelona/ca/detall/oficina-de-l-habitatge-de-sants-montjuic_94017154142.html
https://guia.barcelona.cat/ca/detall/centre-de-serveis-socials-de-la-marina_92086000045.html
https://guia.barcelona.cat/ca/detall/centre-de-serveis-socials-de-la-marina_92086000045.html


 

 11 

També disposem d’una oficina  situada  a la Travessera de les Corts 241 entresòl 1a. 

La disposició és la següent:  

Es tracta d’una oficina gran amb 

suficient espai per treballar. Una 

cuina tipus office, uns serveis i 6 

taules per assessoraments i inter-

venció. Una excel·lent il·luminació 

que ajuda també a treballar amb 

qualitat. Un despatx de coordina-

ció. 

 

 

 

 

 

La nostra oficina està molt ben connectada, disposem de metro, L3 i també un seguit 

molt important de línies de bus. 

 

Dins de l’oficina disposem també d’elements que ens ajuden a emmagatzemar mate-

rial. L’horari de l’oficina durant aquest 2017 ha estat de dilluns a divendres de 9 h  a 

14.30 h i dijous de 9 h a 14 h i de 15 h20 h. 

Totes les visites exceptuant l’entrada de documentació es fan en hores convingudes i 

el tractament a l’usuari és personal. 
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3.2 Equip professional: 

En tota entitat o institució l’equip humà és bàsic per dur a terme una bona gestió de la 

feina. És igualment important fer créixer aquest equip, tant en l’àmbit  humà com al 

professional. D’aquesta manera obtindrem un grau de cohesió i compromís elevat. 

Per assolir aquests compromisos i objectius, tenim un equip format per: 

 

  



 

 13 

Organigrama: 

 

3.3 Perfil de persones ateses. 

Després d'aquest segon any del PAE al territori constatem: 

El servei ha consolidat el seu desplegament al territori, el nombre de ciutadans atesos 

hi ha augmentat respecte a l'any anterior. L'entrada a finals del mes de setembre del 

2018 d'un altre punt d'assessorament al barri de les Marines (Passeig de la Zona 

Franca 185) ha donat resposta a les reivindicacions veïnals hi ha ajudat encara més a 

enfortir i reduir la distància entre la ciutadania i les seves institucions o serveis munici-

pals i ajudar a millorar la vulnerabilitat energètica. 

Respecte a la radiografia anterior sobre la població que sol·licita ajuda al PAE seguim 

constatant, les diferencies a escala econòmica però podem verificar també que l'im-

pacte derivat de problemes de vulnerabilitat energètica, s’ha reduït entre barris. 

Seguim constatant també aspectes, com la precarietat laboral que obliga a les famílies 

ha derivar els pocs ingressos en aspectes bàsics com menjar i per tant no poden 

afrontar pagaments i factures de llum, gas i electricitat. 

L'augment dels lloguers i el frau en contractes posen en perill també aquestes 

famílies. 
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L'atur segueix colpejant en força a la gran majoria de les famílies on ja són en-
tre el 60% o fins i tot el 100% dels membres estan aturats i molts són de llarga 
durada. La precarietat laboral no ajuda a poder regularitzar la situació d'aques-
tes famílies. Cal remarcar que en números generals l'atur retrocedeix al districte 
de Sants Montjuïc seguint la tendència des de l'any 2016. 

El perfil d'aquestes famílies segueixen sent d'un mínim de 3 persones per nucli, 
amb estudis primaris i molts cops amb membres nouvinguts que no entenen 
cap de les  llengües del territori. Famílies molts cops desestructurades, on la 
dona ha de fer front ella sola a tota la problemàtica a causa de separacions, i 
abandonaments del marit. Elles també són les encarregades de donar el primer 
pas a l'hora de demanar ajuts i defensar els seus drets. Aquest any 2018 han 
estat un total de 2673 dones, enfront 1312 homes ateses al servei. 

Pel que fa a Sarrià, les Corts, districtes on la mitjana socioeconòmica és molt 
més elevada que altres barris de la ciutat, seguim constatant un augment sos-
tingut respecte a l'any anterior, un increment de ciutadans atesos durant aquest 
any 2018, així trobem el barri de Sarrià on s'hi han atès per part de la PAE a 
301 ciutadans un augment important respecte a l'any anterior. 

Diferents aspectes ens donen una possible resposta aquest fet. 

Augment de persones nouvingudes, Segueix l'increment des de 2016. Incre-
ments de llogaters que no podem afrontar els pagaments. Piràmide de població 
amb la mateixa tendència d'envelliment. Persones jubilades que no poden fer 
front a despeses extres. 

Augment important de casos d'assetjament immobiliari per fer fora a persones 
grans i que encara disposen de lloguers antics i també famílies. 

Problema menor, però que segueix repetint-se, persones que han mantingut un 
estatus social i ara per vergonya no han volgut l'ajut de les PAE o dels Serveis  
Socials. de la zona fins que es troben en una situació de màxim risc. 

Habitatges antics amb propietaris o no d'una mitja d'edat elevada que reque-
reixen actualitzar les seves instal·lacions molts cops en un estat perillós i que 
obliga a realitzar arranjaments. Aquests arranjaments requereixen normalment 
una despesa econòmica, despesa que no poden assumir. 

Cal remarcar i valorar que l'atur també s'hi ha reduït en els últims anys. 
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301 346 417 389 363
225 212 156

318
506 529

316

2332

Persones ateses al servei

Dades generals del territori. 

Persones ateses al servei FO i BO . Total del territori.  

 
 
* Les dades que apareixen a la columna de Resultats 2018 han estat filtrades amb el programa de tractament de 
dades de PAEs. 
Els Resultats 2018 NO són la suma de les columnes mensuals, ja que les persones ateses al servei en diferents 
mesos de l'any només es comptabilitzen un cop. 

 

Dades generals del territori. 

Expedients totals  del servei. Per sexes. Total del territori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les dades que apareixen a la columna de Resultats 2018 han estat filtrades amb el programa de tractament de 
dades de PAEs. 

Els Resultats 2018 NO són la suma de les columnes mensuals, ja que les persones ateses al servei en diferents 
mesos de l'any només es comptabilitzen un cop. 

 

212 231 279 266 238
139 140 103

216
350 372

217

1586

Persones ateses que siguin dones
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* Les dades que apareixen a la columna de Resultats 2018 han estat filtrades amb el programa de tractament de 
dades de PAEs. 
Els Resultats 2018 NO són la suma de les columnes mensuals, ja que les persones ateses al servei en diferents 
mesos de l'any només es comptabilitzen un cop. 

 
* Les dades que apareixen a la columna de Resultats 2018 han estat filtrades amb el programa de tractament de 
dades de PAEs. 
Els Resultats 2018 NO són la suma de les columnes mensuals, ja que les persones ateses al servei en diferents 
mesos de l'any només es comptabilitzen un cop. 

 

  

89
115 138 123 125

86 72 53
102

155 157
99

753

Persones ateses que siguin homes

0

1

0 0 0 0 0 0 0

1

0 0

1

Persones ateses que siguin altres gèneres
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Dades generals del territori. 

Percentatge de persones ateses al servei. Per nacionalitats .  

Total del territori. Els 3 districtes. 
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Per districtes. Radiografia general 

Nº total  de casos tancats a B.O. 

 

Sants Montjuïc. Durant l’any 2017 es van tancar 1045 casos. Aquest 

any 2018 s’han tancat 1002 casos. Segueix sent el districte amb més 

pobresa energètica. Augment de pisos d’ocupació. Fort creixement del 

FO de les Marines. Augment de CD i talls per impagament de factures. 

Constatem que s’ha produït un augment de les separacions i canvis 

importants a les UC. Tutelatge dels fills així com també increment dels 

casos de violència de gènere. Augment dels desnonaments. Reducció 

de l’assetjament comercial gràcies a l’apoderament dels ciutadans. Bon increment de 

ciutadans que han traslladat la seves inquietuds al servei sense ser vulnerables, gràci-

es en part a la publicitat, tallers i tasca del PAE.   

 

Les Corts. Durant l’any 2017 es van tancar 244 casos. Aquest any 

2018 s’han tancat 297 casos. Pèrdua de poder adquisitiu, sou i pensi-

ons descompensat amb el fort augment dels subministres, llum i gas. 

S’ha passat de tenir a les llars 3 subministraments a 2 per motius eco-

nòmics. Augment de mobilitats reduïdes i  persones que viuen soles en 

capacitats limitades. Cal reforçar els drets energètics. Augment de CD i 

talls per impagament de factures. Augment dels avisos d’impagament 

de l’aigua. Excessiva aplicació d’extres a les factures. Augment dels desnonaments. 

Reducció de l’assetjament comercial gràcies a l’apoderament dels ciutadans. Bon in-

crement de ciutadans que han traslladat la seves inquietuds al servei sense ser vulne-

rables, gràcies en part a la publicitat, tallers i tasca del PAE.   

 

Sarrià Sant Gervasi. Durant l’any 2017 es van tancar 244 casos. 

Aquest any 2018 s’han tancat 301 casos. Augment de ciutadans que 

demanen informació i assessorament energètic. Disminució de ren-

des antigues. Augment dels casos que sol·liciten canvis de titularitat i  

baixada de potència. Cal reforçar els drets energètics. Augment de 

mobilitats reduïdes. Bon increment de ciutadans que han traslladat la 

seves inquietuds al servei sense ser vulnerables, gràcies en part a la 

publicitat, tallers i tasca del PAE.   
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3.4 Resultats:  

3.4.1 F.O. 
Persones ateses al serveis per nivells. F.O , B.O i agents d’intervenció. 

F.O . Remei, Sants, i  les Marines.  

Total. F.O 

 

 

 

 

Persones ateses al serveis per nivells. F.O  

F. 

 

 

O . Sants. 

 
* Les dades que apareixen a la columna de Resultats 2018 han estat filtrades amb el programa de tractament de 
dades de PAEs. 
Els Resultats 2018 NO són la suma de les columnes mensuals, ja que les persones ateses al servei en diferents 
mesos de l'any només es comptabilitzen un cop. 

 

Persones ateses al serveis per nivells. F.O  

F.O . Sants. 

 

 

* Les dades que apareixen a la columna de Resultats 2018 han estat filtrades amb el programa de tractament de 
dades de PAEs. 
Els Resultats 2018 NO són la suma de les columnes mensuals, ja que les persones ateses al servei en diferents 
mesos de l'any només es comptabilitzen un cop. 

 

145 109 156 127 90 67 72 77 103 150 141
79

1012

F.O Sants

194 204 263 201 161 140 132 66
214 249 259 154

1999

Persones ateses a Front Office
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Persones ateses al serveis per nivells. F.O  

F.O . Les Corts. 

 

* Les dades que apareixen a la columna de Resultats 2018 han estat filtrades amb el programa de tractament de 
dades de PAEs. 
Els Resultats 2018 NO són la suma de les columnes mensuals, ja que les persones ateses al servei en diferents 
mesos de l'any només es comptabilitzen un cop. 

 

Persones ateses al serveis per nivells. F.O  

F.O . Les Marines. 

  

48 44 41 41 35 30 33
0

80
49 60 44

505

Persones ateses al FO de les Corts

13
80 67 59

30 26 27 0

94
49 58 31

482

Persones ateses al FO de les Marines
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* Les dades que apareixen a la columna de Resultats 2018 han estat filtrades amb el programa de tractament de 
dades de PAEs. 
Els Resultats 2018 NO són la suma de les columnes mensuals, ja que les persones ateses al servei en diferents 
mesos de l'any només es comptabilitzen un cop. 

 

Persones ateses al servei B.O Oficina de Travessera de les Corts 241. 

3.4.2 Assessorament. 
Total. 

 

* Les dades que apareixen a la columna de Resultats 2018 han estat filtrades amb el programa de  tractament de 
dades de PAEs. 
Els Resultats 2018 NO són la suma de les columnes mensuals, ja que les persones ateses al servei en diferents 
mesos de l'any només es comptabilitzen un cop. 

 

Persones ateses al servei. Oficina de travessera de les Corts 241. 

Agents d’intervenció. 

Total. 

162 170 155 193 208
88 81 94 132

274 197 172

1646

Persones ateses a Assessorament

57
40 41 34 36

15 21 17 22 16 18 12

330

Persones ateses a la llar
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Estalvi en potència  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total en € 19043 estalviats. 

Total de nous expedients atesos al servei durant l’any 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35,6
82,0

21,7 38,5
68,6

27,9 21,1 23,1 25,3
56,3 48,9 32,0

462,70

Estalvi de la potència (kW)

202 221 252 202 140 128 137 59
178 191 174

86

1970

Nous expedients atesos al servei
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Temps d’espera a les oficines de F.O.  En minuts. Mitjana per mesos. 
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Altres dades: 

Nº de talls gestionats. 

1 2 0 3 4 4 5 5 8 11 14
9

67

Talls Gestionats

46%
39% 36%

53%

39%

69%

50%

34%
41% 38% 41%

51%

41%

Accés a FO a través de CSS

19% 19%

29%

20%
24%

17%
15%

12%

19%

11%
13%

7%

17%

Accés a FO a través d'altres serveis 
(CAP, OH, Entitats)
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1% 1% 1% 1%

3%

2%

4%

0%

2%

1%

6%

0%

2,00%

Accés a FO a través de tallers

4%

20%
18%

12% 12%

7%

11%

19%

23%
26%

20%

10%

16,00%

Accés a FO a través de publicitat

2 7 6 5 11 18 19
5 8 7 5 7

100

Número de trucades/SMS reclamant 
deute dels subministres
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Durant aquest any podem posar en valor les següents dades. 

Número de sol·licituds d’informe de vulnerabilitat enviats a l’IMSS. 

Quadre 1 

 

Sol·licituds generades per usuari per demanar l’informe de vulnerabilitat. Quadre 1 

Número d’informes de vulnerabilitat emesos per  l’IMSS. 

Quadre 2 

 

Informes de vulnerabilitat retornats per l’IMSS per usuari. Quadre 2 
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Número de tramitacions realitzades. 

Quadre 3 

Nº Total de tramitacions realitzades. Quadre 3 

 

Gestió de la ciutadania al PAE. 

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 relacionats 

amb els subministraments. 

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 im-

plicar canvis de titularitat canvis de comercialitzadora, restabliment de subministrament 

a causa de talls o tipus d'irregularitat. 

Primer caldrà 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 com-

panyies siguin de llum gas o aigua.  

Pel que fa a l’aplicació de la llei  24/2015 , part del treball és analitzar les  factures, 

revisar els consums, explicar els millors hàbits,  i comprovem que són persones vulne-

rables o no, si ho són, verifiquen que els seus subministraments no hagin estat suspe-

sos.  

Si no tenen subministrament, iniciem els circuits perquè en la màxima brevetat possi-

ble 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 / per-

sones amb deutes que sol·liciten IRER, 432 SIRER tramitats. El resultat ha estat de 

117 IRER’s aprovats.  
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El treball d’assessorament i ajut als ciutadans ha donat com a resultat un nombre im-

portant 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 duu 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, eli-

minació de serveis extres canvis de titularitat, etc.  

 

Valoració del servei a partir de les enquestes de qualitat del servei. 

 

  

9
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8
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Valoració del servei F.O
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Número d’entrevistes realitzades a F.O. 

 

Número d’entrevistes realitzades a B.O. 

 

* Les dades que apareixen a la columna de Resultats 2018 han estat filtrades amb el programa de tractament de 
dades de PAEs. 
Els Resultats 2018 NO són la suma de les columnes mensuals, ja que les persones ateses al servei en diferents 
mesos de l'any només es comptabilitzen un cop. 

 

 

200
6

266 202 164 141 132 67
214 249 281

163

2285

Número d'entrevistes a Front Office

175 174 155 197 210
29 23

103 136

327 367
207

2224

Número d'entrevistes a Assessorament
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3.4.3 Seguiment d’Intervenció a la llar. 
 

Número d’entrevistes realitzades pels agents d’intervenció. 

 

  

6 1
9 11 8 9 10

3
15 19 20 15

126

Persones ateses directament per mobilitat 
reduïda

59
43 42 36 38
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Número d'intervencions a la llar
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Durant aquest segon any, hem realitzat un total de 343 visites a la llar, del que 126 han 

estat per mobilitat reduïda. 

Aquest segon any, també hem instal·lat material a 171 llars, han estat intervencions a 

llars de ciutadans vulnerables o molt vulnerables derivades de Serveis Socials, on 

s'han efectuat primeres intervencions que han servit per 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 submi-

nistraments o bé pels mals acabaments o deteriorament de la finca i de l'habitatge.  

La majoria d'edificis d'una certa edat, no tenen 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.  

Una sèrie de casuístiques que fa que aquesta vulnerabilitat energètica sigui un pro-

blema greu inclús per a la 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 inte-

rior 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 pun-

xó 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 elèc-

trics (que els instal·lem a usuaris que no tenen gas i tenen termo elèctric. 

Tipus de material instal·lat a les llars: 
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També (difusor de cabal per a les aixetes de les banyeres i plats de dutxa que fa que 

surti menys quantitat d'aigua).  

Un total de material reflectit d’aquesta manera. 

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  agraeixen. 

3.4.4 Eix comunitari. 
Durant aquest 2018, hem estat presents i continuat treballant en diferents àmbits ciu-

tadans, així podem concretar reunions en coordinació de servei, reunions amb la di-

recció del projecte i la fundació, reunions  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 2019 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 dels districtes, també un 

treball en xarxa en els diferents CAPS de la zona, així com protocols d’actuació amb 

bombers. 

S’ha realitzat diferents tallers a centres culturals, centres cívics, associacions de veïns, 

biblioteques, centres d’esport i CAPS s’ha realitzat punts itinerants d’informació a co-

merciants, mercats. Hem participat activament al 2n congrés de pobresa energètica. 

(Quadre  1) 

Hem atès a ciutadans de totes les edats i nacionalitats, assessorant-los en hàbits, fac-

turació, explicant energies renovables, explicant drets energètics, treballant amb el 

jovent.  

B bombeta b.c 15w-E14. Sota porta Marró. 

B bombeta b.c 15w-E27. Sota porta Blanc. 

B bombeta b.c  GU-10. Viret (espuma). 

B bombeta b.c  GU-05. Rellotges (bany). 

Programadors analògics. Reflectors (radiadors) 

Termòmetres. Termocover 

Regletes interruptor. Tesamoll (perfil V) 

Reductor de cabal.  
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Relació de la tasca comunitària: 

Quadre 1 

Quadre 2 

S’han realitzat durant l’any reunions per donar  conèixer el servei a les associacions de 

veïns, centres culturals, centres cívics etc. Així com també reunions amb els centres 

de serveis socials, habitatge i regidoria de districte i coordinació de servei. (Quadre 2) 

Aquestes trobades són bàsiques per dur a terme el seguiment dels casos i cercar mi-

llores que puguin ajudar a la ciutadania. 
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De cara a l’any 2019 continuarem amb la mateixa línia iniciada l’any 2017. Formació i 

difusió del projecte i del servei. Drets energètics de la ciutadania. 

S’han repartit un total de 2746 tríptics d’informacions diverses, repartits entre centres 

cívics, serveis socials , associacions de veïns, tallers, CAPS, dept. d’habitatge.  

3.5 Qualitat en la gestió: procediments de gestió i 

millora contínua aplicada 

Durant aquest 2018 hem continuat amb la mateixa línia de treball pel que fa a la quali-

tat, una qualitat que ha d’identificar també el  grau de satisfacció que ofereixen les ca-

racterístiques del nostre servei en relació amb les exigències del ciutadà  al qual es 

destina, és a dir, un servei és de qualitat, quan satisfà les necessitats i expectatives de 

l’usuari/a. 

Es pot dir que el concepte de la qualitat ha vingut caracteritzat per l'eficàcia en la en la 

prestació del servei, i també amb l'aportació i el suggeriments dels nostres usuaris. 

La qualitat ha de formar part del principis i objectius estratègics de la fundació, apli-

cant-los a totes les tasques juntament amb el millorament continu, i enfocant les ne-

cessitats de l’usuari. Aquest any al PAE hem aplicat aquest fonament en formació con-

tinuada, controls de qualitat (CS ) auditories i millores en els procediments interns de 

gestió del treball. La qualitat implica una filosofia de treball, i un camí cap a l'ex-

cel·lència.  

És molt important coordinar tots els esforços de les parts que integren el servei enca-

minats a maximitzar l'eficiència global, això significa que sense el compromís amb la 

qualitat de totes les persones i les seves direccions els resultats no seran òptims. 

Actuacions qualitatives. 

Formació continuada de l’equip de tipus tècnic. S’han anat realitzat durant l’any. 

Formació continuada de l’equip de tipus pedagògic. Conceptes de vulnerabilitat a la 

societat, treball en equips.  

Reunions setmanals de l’equip. 

Seguiment individual.  

Millores dels procediments interns per perfils. 

Gestió del temps. 

De cara aquest any 2019 continuarem la formació en 5 S. 

Aquest programa ens ajudarà encara més a reordenar i aprofitar millor l'espai, desen-

volupar l'esperit d'equip i garantir el bon treball i implicació al projecte. 

La implantació del programa de les 5 S, exigeix que tots els components de l’equip  

siguin responsables de les següents activitats dins de l'organització: 

- Seiri: Separar el necessari de l'innecessari, l'essencial de l'accidental. 
- Seiton: Organitzar, posar les coses en el lloc apropiat.  
- Seiso: Endreçar, mantenir l'ambient net i agradable. 
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- Seiketsu: Estandarditzar, simplificar les coses. 
- Shitsuke: Disciplinar, mantenir l'ordre i els compromisos. 

A més a més, l’entitat té implantat un Sistema de gestió basat en la norma ISO 

9001:2015 i enguany ha mantingut aquesta acreditació.  

4. Balanç i avaluació del servei 
Durant aquest  2 any d’implantació del servei, hem assolit i desplegat el servei i  proto-

cols 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.  

Una primera visió del servei ens diu: 

S’ha aconseguit un grau d’implicació al projecte i el servei molt important. L’oportunitat 

de treballar amb els ciutadans oferint-li solucions reals ajuda i molt a mantenir aquest 

grau d’implicació. S’ha reforçat el  treball en equip i en xarxa. Hem pogut deixar cons-

tància del treball i l’esforç que s’està portant a terme per part de les institucions i del 3r 

sector com el 2 congrés de pobresa energètica dut a terme enguany. 

La qualitat sempre és un dels punts importants, formació continuada dels treballa-

dors/es del servei.  La promoció, el 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 Barce-

lona, xarxa sanitària, associacions, etc.  L’elevat nivell i la complexitat de la demanda 

que reben els Punts d’Assessorament Energètic és el cavall de batalla diari que impli-

ca una actitud proactiva en tot moment, sempre cercant millores pels nostres ciuta-

dans. Aquesta pro activitat dóna alhora la possibilitat de reforçar alguns aspectes del 

projecte.  

En relació a l’anàlisi de l’any anterior utilitzant la metodologia QFD (Quality Function 

Deployment), podem descriure les següents millores: 

- S’ha prioritzat les necessitats dels ciutadans millorant les solucions. 
- S’ha treballat aspectes de millora qualitativa de gestió interna. 
- S’ha eliminat procediments no satisfactoris. 

Per tant podem dir, en línies generals que els ciutadans/es atesos/es valoren molt po-

sitivament el nostre servei en un grau de satisfacció elevat. Malgrat aquests resultats, 

cal continuar  millorant  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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0. 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.  

Durant el segon any del servei ens hem consolidat com a punt de referència en l'àmbit 

energètic al territori, tant per a la ciutadania com per a les entitats que formen el teixit 

comunitari.  

Les actuacions que es desenvolupen des de la FSC cerquen donar resposta a les par-

ticularitats 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 acompa-

nyar-la en el seu procés i 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 vari-

ables que tindran efectes determinants.  

Entenem que aquesta participació de la persona 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 el/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 profes-

sional ajustat a la seva demanda i a la seva particularitat.  

 El/a 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 trami-

tacions i accions concretes per resoldre la demanda.  

Des del nostre compromís social com entitat, volem que amb aquesta memòria quedi 

palesa la necessitat de mantenir la continuïtat d’un servei d’acompanyament a la ciuta-

dania que asseguri la protecció i defensa dels drets energètics, especialment en situa-

cions d’especial dificultat i major risc d’exclusió donat que la probabilitat de vulneració 

d’aquests drets és més alta.  
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1. Presentació de l'entitat licitadora 

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 mo-

del 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, exclusió residencial i drets ener-

gètics, sensellarisme, inserció laboral, salut mental, joves, gent gran, dones, etc..., tre-

ballant 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’exclu-

sió social.  

Actualment gestionem més de 120 projectes i serveis en diferents comunitats autòno-

mes, amb més de 31.000 persones beneficiàries directes i unes 570.000 beneficiàries 

indirectes, gràcies a la feina de més de 1.500 professionals i al suport de més de 300 

persones voluntàries. 
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Àrea d’Inserció Social i Reducció del Dany en Drogodependències 

L’organització de l’entitat per Àrees permet agrupar els diferents projectes per temàti-

ques 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 d'Inserció Social i Reducció del Dany en Drogodepen-

dències en l’àmbit de l’Exclusió i Promoció Social, com a programa per combatre 

la Pobresa Energètica (a continuació adjuntem l’organigrama). 
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Com bé hem mencionat anteriorment, des de FSC 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. Segueix sent important tenir 

en compte l’exclusió residencial i situació de vulnerabilitat 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 de pobresa a la nostra 

ciutat.  

El Servei Lluita contra la pobresa energètica i inserció laboral de l’Ajuntament de 

Barcelona – ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), va ser el projecte pilot del 2016 

que ens ha servit de referència per la construcció i disseny de l’actual servei de PAEs. 

Des de llavors, hem anat ampliant el nostre bagatge i experiència en aquest àmbit d’ac-

tuació, que exigeix d’una intervenció professional per assegurar una llar en condicions 

a la ciutadania, independentment de la situació socioeconòmica, tot promovent el con-

sum sostenible de l’energia. Aquesta trajectòria reforça el nostre compromís amb la de-

fensa dels drets energètics i ens posiciona com a una de les entitats de referència en 

aquesta temàtica a la ciutat de Barcelona. 
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Treball en xarxa 

Des del viu interès de la nostra entitat per aquest àmbit i la nostra ferma determinació a 

seguir tenint-hi un paper proactiu i rellevant, al 2018 ens hem implicat en dues xarxes 

des de dues plataformes del Tercer Sector Social, de segon i tercer nivell, respectiva-

ment.  

Per una banda, al Grup d’Habitatge i Drets Energètics d’ECAS (Entitats Catalanes 

d’Acció Social) i, per una altra, al grup corresponent de la Taula d’Entitats del Tercer 

Sector Social de Catalunya, en representació d’ECAS. Aquests espais de treball en 

xarxa són clau per a la visibilització d'aquestes problemàtiques i per l’abordatge d’estra-

tègies integrals d’intervenció que ens ajudin a ampliar els efectes de la nostra actuació.  

La nostra participació en els recents congressos de Pobresa Energètica (8-9 novembre) 

– on vam moderar un dels debats - i de la Taula del Tercer Sector (20-22 novembre) ha 

sigut una oportunitat més de participació activa en l'intercanvi amb altres entitats, pro-

fessionals, administracions implicades, i en l'actualització i l'ampliació del coneixement 

de la diversitat de realitats relacionades.  

2. Context: situació del territorio 
 

El territori composat pels districtes de Gràcia i Horta-Guinardó està situat al mig de la 

Ciutat i limita amb tota la resta de territoris PAE que l’envolten: Nou Barris al nordest; 

Sant Andreu i Sant Martí a l’est; Eixample i Ciutat Vella al sud i sudest; i Sants-Montjuic, 

Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi a l’oest. 

Els districtes de Gràcia i Horta Guinardó inclouen 16 dels 73 barris de la Ciutat amb una 

població de 290.753 habitants1. Els Tres Turons estan al mig del territori que per la seva 

part nordoest puja a la serra de Collserola i el divideixen en dues zones — una part al 

pla de Barcelona i l’altra a la vall entre els Turons i la muntanya.  

A nivell de densitat poblacional, podem destacar que d’aquest 16 barris, el més poblat 

és el de la Vila de Gràcia (50.885 habitants) i el menys és el de La Clota (611 habitants). 

                                                
1 Fons: estadístiques municipals, http://www.bcn.cat/estadistica/catala/index.htm 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/index.htm
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Per altra banda, i segons fons del Departament municipal d'Estadística2, les últimes da-

des sobre els nivells de renda situen el Districte de Gràcia per sobre de la mitjana de la 

Ciutat (la mitjana és 100) a tots els barris menys el Coll (84,4). En contraposició, a Horta-

Guinardó tots els barris estan per sota de la mitjana municipal, especialment la Teixo-

nera (75,8) i el Carmel (54,5). En la següent taula recollim els totals de persones ateses 

pels barris en relació amb la població i els nivells de renda: 

 

BARRI POBLACIÓ NIVELL DE RENDA PERSONES ATESES 

28 Vallcarca Penitents 15.615 112,4 82 

29 El Coll 7.428 84,4 56 

30 La Salut 13.207 116,4 67 

31 Vila de Gràcia 50.885 101,5 310 

32 Camp d'en Grassot 34.431 108,1 150 

33 Baix Guinardó 25.734 92,0 92 

34 Can Baró 9.020 96,0 62 

35 Guinardó 36.538 80,1 213 

36 Font d'en Fargues 9.390 94,8 36 

37 Carmel 31.583 54,5 436 

38 La Teixonera 11.634 75,8 88 

39 Sant Genís 6.971 86,3 35 

40 Montbau 5.171 82,2 25 

41 Vall d'Hebron 5.792 87,5 30 

42 La Clota 611 91,4 14 

43 Horta 26.743 80,6 109 

Total del territori 
 

 1805 

Altres barris 
 

 13 

Total 
 

 1818 

Nota: Les dades provenen del total de nous expedients amb informació sobre el barri de residència de la persona atesa 

(N= 1818 Persones). 

 

                                                
2 Observatori dels barris, http://www.bcn.cat/estadistica/catala/documents/barris/index.htm 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/documents/barris/index.htm
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Quan vinculem les nostres dades d’afluència les Front Office (FO) amb la densitat po-

blacional i renda, considerem significatiu destacar que és el barri del Carmel el que en-

capçala la llista de visites (amb 436 de les 1805 persones ateses als dos FO) seguit de 

la Vila de Gràcia (amb 310 persones), tot i no ser el barri més poblat però sí amb la 

renda d’ingressos més baixa de tot el nostre territori (54.5 en una escala on 100 és la 

mitjana). 

Tot i no disposar d'un estudi específic prou exhaustiu sobre la relació de dades socioe-

conòmiques i la pobresa energètica als barris, els indicadors dels que disposem ens 

aproximen un possible mapatge de realitats sobre el qual podem construir hipòtesi i an-

ticipar afluències futures.  

En relació a la ubicació de les dues FO, cadascuna a un costat dels Tres Turons (a la 

Vila de Gràcia i a la part baixa del Carmel), ha permès un accés fàcil als Punts dels dos 

districtes. En determinats casos, ciutadans/es preferien el Punt més proper encara que 

no correspongués al seu districte de residència — des de les parts altes del Coll és més 

ràpid baixar el carrer Llobregós que al centre de Gràcia, per exemple, o - per l'altre costat 

- del Baix Guinardó s'arriba abans a Gràcia que al Carmel. 

Els últims dos mesos de l’any, el Punt d’Horta-Guinardó es traslladà al Mas Guinardó, a 

les faldes est del Turó de la Rovira, per obres a l’edifici de l’Espai Llobregós. D’aquesta 

manera des d’aleshores ja no tenim cap Front Office a la vall d’Horta i a prop dels barris 

de la muntanya. Al principi, el nombre de noves visites del districte Horta-Guinardó s'ha 

vist reduït, però últimament ha estat creixent de nou així que confiem recuperar plena-

ment els indicadors quan la ciutadania s'acabi acostumant al canvi.  

Aquest trasllat s'ha treballat conjuntament amb la Coordinació del Servei, amb l'IMSS i 

el Districte d'Horta-Guinardó, en diverses reunions per concretar les necessitats, per 

buscar la millor ubicació, desenvolupar diversos aspectes organitzatius i logístics, i or-

ganitzar el trasllat.  

La integració del PAE al Casal d'Entitats del Mas Guinardó ha estat altament satisfactòri, 

confirmant que l'equipament ha estat una bona opció. Al Mas Guinardó conviuen diver-

ses entitats i les oportunitats que es deriven d'aquesta convivència són certament favo-

rables per a tothom i, sobretot, i en l'última instància, per a la ciutadania. 
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2.1. Derivacions 

Un 51% (944 dels 1851 nous expedients) de les derivacions de persones cap als Punts 

del nostre territori són dels Serveis Socials.  

DISTRIBUCIÓ DE LES DERIVACIONS DELS SERVEIS SOCIALS AL SERVEI 

 

Com mostren les dades, els Serveis socials són els nostres principals derivadors, repre-

sentant un 51% del total dels 1851 nous expedients. Un 15% correspon a persones 

derivades de les Oficines d’Habitatge, Entitats Socials o Centres d’atenció primària i la 

resta, (34%), de publicitat, tallers, coneguts,  o altres serveis municipals, sobretot el 010 

(telèfon d’informació de l’Ajuntament de Barcelona).  

La publicitat i els tallers sobre l’estalvi energètic i factures que es van realitzar pel territori 

van apropar a la gent als Punts. De fet, enguany s’observa que creix la derivació per 

recomanació dels coneguts (146 de 1851 nous expedients). 

Entre “Altres”, ens trobem les companyies de subministrament (molt majoritàriament En-

desa), altres entitats o fins i tot La Caixa.  
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VIA D’ARRIBADA AL SERVEI 

Segueix així la proporció detectada l'any passat: els Serveis Socials ens deriven una 

mica més de la meitat de persones que atenem.  

3. Punt d’Assessorament Energètic 

3.1. Organització i funcionament del Servei 

L’arquitectura del servei dels PAE de la Ciutat segueix definit pel model de treball en 

xarxa entre les entitats licitadores i l'Ajuntament, i com a tal esdevé 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. Cal destacar 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 im-

plicades en el desenvolupament del projecte i la Coordinació del Servei.  

Les vies principals de coordinació interna inclouen els contactes regulars – presenci-

als, telemàtics i telefònics — amb la Coordinació i els territoris. Tot i que les reunions de 

la Comissió tècnica han reduït la periodicitat donada la consolidació del funcionament 

del servei, han aparegut nous nivells d'intercanvi i de participació de la informació:  

 Reunions de seguiment amb la Coordinació del Servei per respondre a situ-

acions específiques (per exemple, seguiment i supervisió de casos complexos 

per part de la Coordinació del Servei, o dels IRERs i altres tràmits). 

9
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 Reunions de la comissió tècnica (la coordinació mensual amb els/es coordi-

nadors/es dels territoris) i de la comissió executiva (la coordinació trimestral 

amb els/les responsables d’entitats). 

 Reunions del grup de treball de millores (coordinadors dels territoris amb cada 

vegada un/a membre diferent de la Coordinació del Servei, segons la temàtica a 

tractar) 

 Càpsules formatives específiques en resposta a necessitats compartides en 

relació a la normativa, l’aplicatiu i aspectes tècnics (aprofundiment en diferents 

matèries, canvis en les normatives i en els circuits, etc. .. per als/les agents de 

tots els nivells del servei) .  

 Enviament setmanal d’eines de gestió i de seguiment, i mensual de resultats.  

 Visites de l’equip de coordinació a territori: a les FO o BO (Back Office de 

l’entitat), tant pel seguiment operatiu i d’aspetes relacionals, com per auditories. 

 Reunions conjuntes amb l’Ajuntament (coordinació, entitats i Ajuntament) a 

diferents nivells – institucional (per exemple per la comunicació de la continuïtat 

i tipus de pròrroga del servei en 2019) i operatiu (pel traslladat al Mas Guinardó, 

per exemple).  

Tanmateix, hem de sumar un altre nivell de coordinació, que anomenem com extern i 

que té a veure, principalment, amb la interrelació i integració del servei amb el territori. 

Tot i ser un servei municipal, ubiquem algunes reunions amb altres departaments de 

l'Ajuntament en aquest nivell, ja que són externes al servei en si. Hem esstablert con-

tacte i teixit aliances per donar visibilitat al servei, apropar-lo a la ciutadania i desenvo-

lupar els objectius comunitaris del projecte.  

Les accions de coordinació externa destacables del treball en xarxa han estat: 

 Contacte i coordinació amb els Districtes – Direccions de Serveis a les Per-

sones i al Territori. A part de reunions per definir i consolidar estratègies d'acció 

comunitària, també ens vam trobar per presentar els resultats del 2017. 

 Coordinació i seguiment amb els Serveis Socials en les dues vessants – en 

quant a l'atenció a les persones derivades i el seguiment d'expedients i, en pa-

ral·lel, la participació en espais d'acció comunitària al territori.  
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 Participació en taules comunitàries (detallada més endavant, al punt 3.4.4) 

 Presentació i promoció del PAE 

 Promoció i realització de tallers especialitzats.  

3.1.1. 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, planifica-

ció 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 comforta-

ble que permeti als/les nostres professionals dur a terme la tasca amb el màxim de co-

moditats possibles. Considerem aquesta una condició necessària per poder desenvolu-

par 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, 47, H6, V25, D40 i D50 del Bus ofereixen a les persones participants un 

accés fàcil i ràpid. En aquest espai comptem amb:  

 Un espai comú de treball amb llocs de feina sota modalitat open space i clean 

desk per promoure la flexibilitat, adaptabilitat, treball en equip i respecte per l’es-

pai de tots els professionals que conformen l’equip.  
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 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 ins-

tal·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.  

També considerem important destacar que el fet de que el PAE de Gràcia / Horta-Gui-

nardó es trobi integrat en un espai de coworking del territori, en el que convivim amb 

altres entitats i empreses. Això ens suposa una alta capacitat d'adaptabilitat i flexibilitat. 

Alhora ens permet comptar amb certs serveis compartits (recepció, per exemple) que 

ens dóna suport en certs moments de l’execució del servei. 

L’horari d’atenció al públic cobreix tots els matins de dilluns a divendres i les tar-

des dels dijous. Les visites a BO, amb cita prèvia, es programen en dues línies per a 

les dues sales, de manera intercalada, perquè els assessors disposin de cert temps 

entre visita i visita. Addicionalment, tots/es els/les assessors/es i interventors/es dispo-

sen de temps reservat per a realitzar les gestions i els tràmits dels expedients. 

Donada la naturalesa del servei que oferim des dels FO, de servei d’atenció directe i 

obert a la ciutadania de manera universal, a nivell organitzatiu assegurem la cobertura 

professional en tota la nostra franja horària d’atenció al públic, tot i les necessitats dels 

professionals de l’equip (permisos, baixes temporals, vacances, formacions...). La poli-

valència dels professionals ens permet respondre àgilment a totes les situacions que 

van sorgint, també quan es donen al BO. 

3.2. 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 professio-

nal.  
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En relació a aquest capital humà, volem recordar que els/es professionals del nostre 

equip provenen del programa Làbora i van formar part, majoritàriament, del pla d’ocu-

pació del primer programa Pilot el 2016 de Lluita contra la Pobresa Energètica, sent així 

els/les pioners/es en la redefinició del seu perfil porfessional en agents d’assessorament 

energètic a la ciutat. La seva continuitat en aquest projecte i el seu desenvolupament 

professional amb ell exemplifiquen una excel·lent simbiosi de dos serveis de rellevància 

social considerable. Ajudar i acompanyar a altres ciutadans/es en situacions vulnerables 

és un fort incentiu i motivació per a persones insertades laboralment i que, en ocasions, 

han viscut situacions similars. Això constitueix en sí mateix un element definitori i de 

particularitat de l’equip professional. Ha sigut durant l’execució del projecte que els/es 

tècnics/ques han anat desenvolupant les seves competències professionles, especial-

ment aquelles que tenen a veure amb la intervenció en l’àmbit social.  

Cal assenyalar novament que la descripció del perfil professional inicialment va està 

definida des d’una vessant essencialment tècnica tot i que en el día a dia del servei, es 

posen en joc moltes altres competències necessàries per a la intervenció directe amb 

persones en situació de vulnerabilitat, que presenten realitats molt complexes i d’alt risc 

d’exclusió. Per la qual cosa, hem donat prioritat a l’acompanyament i supervisió profes-

sional per promoure l’apoderament de l’equip. Aquest seguirà sent un dels nostres ob-

jectius pel següent exercici. 

En aquest sentit, és aquí, en el sí de l’equip, on s’articulen dos dels eixos dels PAES: la 

defensa dels drets energètics i la promoció de la millora ocupacional i d’ocupació. 

Per altra abanda, per dur a terme el nostre encàrrec, 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.  

Responent a les necessitats del servei i en sintonia amb el volum de la demanda, durant 

l’any hem funcionat amb un agent i tres assessors/es en l’equip. L’estructura ha estat la 

següent: 

 Coordinador del servei, que s’encarrega essencialment de la gestió de l’activi-

tat 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 
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i derivar al servei d’assessorament o intervenció a la llar en cas de que sigui 

necessari.  

 3 agents assessors/es, ubicats/des a les oficines de l’entitat (BO, Back Office). 

Són responsables de fer l’acompanyament individualitzat davant de situacions 

de major vulnerabilitat i tot allò que d’això se’n deriva (gestions, tràmits, registres 

en eines i aplicatius...). Un d’aquests agents ha fet també funcions d’agent inter-

ventor, sempre que el servei ho ha requerit.  

 1 agent interventor, ubicat també a les oficines de l’entitat (BO, Back Office) i 

encarregat de les intervencions directes a la llar i tot allò que d’això se’n deriva 

(gestions, tràmits, registres en eines i aplicatius...).  

 Responsable d’entitat, 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 8 Professionals de Suport al Territori (PST) (eix d’insercio laboral 

del servei, contractats/des per l’entitat coordinadora de ciutat), en dos períodes 

diferents al llarg de l’any. Aquests/es professionals són membres de l’equip amb 

caràcter temporal i sense una relació contractual amb l’entitat, la qual cosa ge-

nera dinàmiques d’equip particulars que hem abordat i gestionat per afavorir l’ar-

ticulació i integració de tots/es els/es professionals. Els/les PST han estat for-

mats/des per cobrir tots els nivells del servei i desenvolupar totes les tasques. 

Han exercit funcions diverses, segons les necessitats del servei en cada mo-

ment.  

Com qualsevol espai d'interrelació, l'equip ampliat —composat per l'equip de la nostra 

entitat més els/les PST que hi transiten temporalment — pot esdevenir generador de 

realitats d’equip diverses. La posició de la nostra entitat és sempre receptiva i d’escolta 

per abordar tot allò que sorgeix i pugui estar interferint en el correcte desenvolupament 

del programa i de la dinàmica relacional, tot acompanyant als/les professionals cap a 

solucions satisfactòries. Per això, abordem els conflictes quan es donen, de manera 

clara i transparent, fent partíceps els diferents actors implicats per resoldre’ls de la ma-

nera més ajustada i eficaç. 
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3.3. Perfil de persones ateses 

Aquest segon any del servei, el perfil mitjà de persona atesa als PAEs de Gràcia i Horta-

Guinardó segueix sent el de dona de mitjana edat, de nacionalitat espanyola, nivell 

de formació secundària, amb dificultat de pagar les factures de subministrament 

i que viu sola en un habitatge de lloguer. Com apuntàvem l'any anterior, per un costat 

hi ha el pes del rol tradicional de la dona al nucli familiar segons el qual el repartiment 

de funcions — com ara el de fer-se càrrec de gestions relacionades amb els subminis-

traments — no sempre és equitatiu i per l'altre, la feminització de la pobresa que prové 

també d'una forta desigualtat a nivell laboral. 

SEXE 

Nota: Les dades provenen del total de persones ateses al servei durant l'any (N= 2270 Persones). 

 

Per edat, segueixen dominant 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 (treballa-

dors/es pobres). 
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Homes;
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30%
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EDAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Les dades provenen del total de nous expedients amb informació sobre l'edat de la persona atesa (N= 1818 Per-

sones). 

 

Per nivell d’estudis, més de la meitat de les persones ateses ha completat estudis 

secundaris o superiors (58,4% de les 960 enquestades) i la resta, els primaris. Poc més 

d’un u per cent no sap ni llegir ni escriure (10 persones, 1,1% de les 914). 

FORMACIÓ 

Nota: Les dades provenen de les persones que responen al qüestionari d'assessorament que es passa a la primera visita 

al BO (N=914 Persones). 
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L’origen i la nacionalitat considerem que no tenen rellevància ja que el servei atén a 

tota la ciutadania i la dificultat de fer front a les despeses dels subministraments entenem 

que no hi està relacionada directament.  

Sí en canvi és molt important constatar que la majoria de persones ateses viu de 

lloguer, que amb els preus en increment dificulta cada vegada mes l’equilibiri econòmic 

de les famílies, i també que en aquest context trobem un elevat percentatge de llars 

amb persones en atur o precarietat laboral. Per això, és necessari que el dret a l’ha-

bitatge i els drets energètics segueixin protagonitzant les accions polítiques i socials. 

En el següent gràfic podem veure com els/les pensionistes (38,62%) i les persones en 

atur (28,99%) són els/les que més demanden el nostre servei, per davant dels/les que 

treballen (22,10%) i la resta de situacions (10,28%). 

OCUPACIÓ 

Nota: Les dades provenen de les persones que responen al qüestionari d'assessorament que es passa a la primera 

visita al BO (N=914 Persones). 
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I en relació a la tinença de l’habitatge, la majoria de persones ateses viu de lloguer 

(61,27%), i un terç en pisos de propietat (32,60%). Les altres formes superen per poc el 

6% - ús de fruit, habitatge cedit per familiars o per serveis socials, dació en lloguer o 

ocupació. 

TINENÇA DE L’HABITATGE 

Nota: Les dades provenen de les persones que responen al qüestionari d'assessorament que es passa a la primera visita 

al BO (N=914 Persones). 

 

3.4. Resultats 

Registre de l’activitat 

Durant l’any 2017 es va crear i desenvolupar l’aplicatiu informàtic que recull tota l’activitat 

dels PAE a nivell de Ciutat i que va esdevenir la nostra eina bàsica des dels mitjans de 

l’any. Des d'aleshores hi registrem totes les visites i tràmits que realitzem.  

Per tenir més control de l’aplicatiu i poder detectar fàcilment possibles desajustos, a 

l’octubre vam estrenar una nova eina de filtratge de dades que ens facilita el seguiment 

i, per tant, també la qualitat del servei. Aquesta eina, Wide Stage, també ens ha servit 

per extreure els totals de les dades que detallem a continuació. 
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Expedients i persones ateses. 

Al llarg d’aquest segon any d’activitat del PAE, hem obert 1851 expedients nous, que 

representa un increment de 14,8% respecte a l’any anterior (1612). Val a dir que també 

hem seguit treballant els expedients iniciats l’any passat. A continuació es mostra com-

parativament l’evolució dels expedients per mesos: 

EVOLUCIÓ PER EXPEDIENTS I MESOS 

 
Expedients 
nous 2018 

Expedients 
nous 2017 

Gener 180 57 

Febrer 214 235 

Març 196 221 

Abril 183 149 

Maig 141 180 

Juny 116 159 

Juliol 124 112 

Agost 49 32 

Setembre 187 108 

Octubre 245 123 

Novembre 145 126 

Desembre 100 110 

TOTAL 1851 1612 

 

Totes aquestes persones s’han dirigit al servei una vegada o vàries, segons la comple-

xitat de la seva situació i la quantitat de tràmits i de la documentació que havien d’aportar 

per poder-los realitzar. Considerem significatiu destacar, al igual que ja ho vam fer a la 

memòria del 2017, que ens seguim trobant amb persones que presenten situacions al-

tament complexes i que suposen haver d’intervenir en realitats molt diverses. En moltes 

ocasions, les situacions d’especial dificultat i de major vulnerabilitat impliquen una inter-

venció social, de suport i acompanyament, de vegades més enllà de l’assessorament 

tècnic en gestió energètica. 

Un dels elements que prenem de referència per mesurar el volum efectiu de feina rea-

litzada, és els números de visites a cada nivell del servei. Val a dir, i tenint en compte el 

que acabem de comentar, que resulta difícil poder quantificar tot el volum de feina que 

suposa oferir un assessorament energètic de qualitat, per la diversitat i complexitat de 

siuacions en les quals ens anem trobant. A continuació desglossem les visites per nivell 

de servei i la seva evolució al llarg de l’any:  
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DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITES, PER NIVELLS 

 
Front 
Office 

Back 
Office 

LLAR 

Gener 189 174 23 

Febrer 178 164 28 

Març 132 167 27 

Abril 157 143 23 

Maig 153 121 18 

Juny 117 92 19 

Juliol 127 207 36 

Agost 54 75 15 

Setembre 228 162 18 

Octubre 357 304 34 

Novembre 215 259 42 

Desembre 147 154 27 

TOTAL 2054 2022 310 

 

La quantitat de visites per expedient mitjana és de 1,89 a tots els nivells del servei.  

Tanmateix, la incidència de retorns varia segons el nivell de servei (FO, Assessorament 

o intervenció), la complexitat dels tràmits i gestions relatives a l’expedient, i de la impli-

cació de la persona atesa. A FO, per exemple, no retornaran tantes vegades com a la 

BO, a no ser que sigui per recollir un certificat especial o un IRER. Al nivell d’assesso-

rament, si la persona aporta tota la documentació necessària no serà necessari tornar 

moltes vegades més, però també es reben comunicacions noves de les companyies i 

les persones tornen per ampliar alguna informació relativa a aquestes comunicacions.  

Persones ateses indirectament 

Com deiem, al llarg de l’any hem atès directament a 2268 persones en una o varies 

visites al servei (4303 visites). Tanmateix, els efectes a les llars en termes d’estalvi ener-

gètic, reducció de factures i adequació d’habits de consum també afecten a totes les 

persones que conviuen amb elles. Tenint en compte totes les convivències, enguany 

hem arribat a 5238 persones ateses indirectament. Per mesos, l’evolució ha estat la 

següent: 
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DISTRIBUCIÓ DEL LES PERSONES ATESES INDIRECTAMENT 

 

Estalvi de potència 

Amb totes les baixades de potència realitzades s’ha acabat sumant un total de 248 kW 

estalviats. Aquest total és menor que l’estalvi total de l’any anterior per la influència dels 

canvis en el Bo Social. Fins l’octubre del 2017 encara existia el Bo Social per potència 

contractada i es realitzaven més baixades de potència per aquest motiu, ja que va haver 

persones que la van realitzar per l'ncentiu de descompte d’aquest bo. 

3.4.1. Front Office (FO) 

El nombre de persones que arriben al servei prové de les derivacions d'altres serveis 

municipals o entitats, de la publicitat, dels coneguts, etc., com ja especificàvem anteri-

orment, al punt 2 de la present memòria.  

El desglossament de visites per Front Office i per mesos palesa clarament la major aflu-

ència de persones al PAE d'Horta-Guinardó, en relació a Gràcia. Als últims mesos de 

l'any observem l'efecte del trasllat de l'oficina de l'Espai Llobregós al Mas Guinardó, 

realitzat el dia 31 d'octubre. 

Igual que l'any passat, durant el mes d'agost detectem una clara davallada al nombre 

de visites, vinculada a la temporada vacacional. Val a dir que durant aquest mes  vam 

atendre a la ciutadania a FO des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Gràcia, degut al 

tancament tant de l'Oficina d'Habitatge com de l'Espai Llobregós.  
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DISTRIBUCIÓ DEL LES VISITES FRONT OFFICE 

 
Persones 
ateses a 
Front 
Office 
(FO) 

Persones 
ateses al 
FO OH 
Gràcia 

Persones 
ateses al 
FO Espai 
Llobregós 
/Más 
Guinardó 

Gener 166 70 96 

Febrer 161 65 96 

Març 132 53 79 

Abril 153 80 73 

Maig 150 62 88 

Juny 114 44 70 

Juliol 123 44 79 

Agost 51 51 - 

Setembre 211 62 149 

Octubre 313 99 214 

Novembre 195 92 103 

Desembre 132 65 67 

 

Els FO convivim amb altres serveis i equipaments (Oficina d’Habitatge de Gràcia, en el 

cas de Gràcia i Espai LLobregós / Mas Guinardó en el cas del d’Horta – Guinardó) i en 

ambdós casos hem vetllat per la correcta integració amb les dinàmiques de l’espai / 

serveis. Hem gestionat les nostres cues i temps d’espera precisament en consonància 

amb l’afluència en general de l’equipament, perquè hi hagués la menor interferència 

possible. 

3.4.2. Assessorament 

Es deriven a Back Office (BO) per un assessorament i seguiment més detallat aquelles 

persones ateses que necessiten un acompanyament específic, per trobar-se en situació 

de vulnerabilitat i risc de pobresa energètica, segons el qüestionari passat a FO (Front 

Office).  

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’hi-

vern com durant l’estiu 

 Retard en el pagament de factures de subministraments 
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 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 ener-

gètica).  

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. 

Atenem un promig anual de 12,9 persones per assessor/a i setmana. L'evolució de visi-

tes per mes és la següent: 

 

DISTRIBUCIÓ DEL LES VISITES  

 

 

Tal i com podem observar a la taula d’evolució de visites per mes, l’agent assessor ha 

de combinar en la seva agenda les primeres visites i les posteriores de seguiment i 

recollida de documentació. En la primera visita es realitza una entrevista en profunditat, 

es firma i recull el màxim de documentació posible i s’acorda amb la persona atesa les 

properes accions així com les possibilitats d’apoderament. Cal destacar que, segons la 

complexitat del cas, el nombre i durada de les visites posteriors pot variar.  

 
persones  
assessorades 

nous expedients 
/primera visita 

Gener 148 85 

Febrer 157 88 

Març 161 71 

Abril 136 87 

Maig 115 99 

Juny 91 77 

Juliol 152 69 

Agost 72 63 

Setembre 128 56 

Octubre 208 101 

Novembre 193 77 

Desembre 133 56 

TOTAL 1194 929 
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En determinats casos les persones no s'arriben a presentar a la cita, per diferents mo-

tius, però en general es deuen a descuits i oblits o a que hagin sorgit altres prioritats 

durant el temps d'espera. Les circumstàncies que causen aquestes absències poden 

ser variades i en molts casos inevitables, però des del servei mirem de reduir al màxim 

el nombre de cancel·lacions realitzant trucades recordatòries alguns dies abans de la 

visita, sempre que és possible. 

3.4.3. Intervencions a la llar 

Tal i com estableix el protocol, realitzem assessoraments a domicili quan els/les ciuta-

dans/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’in-

tervenció. Algunes visites s’han realitzat amb acompanyament de treballadors/es famili-

ars i/o socials.  

Hem atès a 85 persones a la llar, per mobilitat reduïda. Aquí incloem persones amb 

algun impediment físic – temporal o permanent – o mental, independentment de l’edat.  

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). 

En total, s'ha instal·lat material a 86 llars, un 44,1% de les 195 visitades. 

A continuació es presenta l’evolució de les intervencions per mes: 
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DISTRIBUCIÓ LES INTERVENCIONS A LA LLAR 

 
Persones ate-

ses a la llar 
Expedients nous  
/primeres visites 

Gener 20 16 

Febrer 27 29 

Març 22 18 

Abril 18 10 

Maig 16 7 

Juny 15 16 

Juliol 28 11 

Agost 12 12 

Setembre 18 13 

Octubre 29 14 

Novembre 40 17 

Desembre 27 12 

TOTAL 195 175 

 

Les visites posteriors majoritàriament són per a la recollida de documentació (les con-

sultes addicionals es poden respondre també per telèfon) i s’afegeixen a l’agenda i a la 

càrrega de feina dels agents interventors. Com en aquests casos es necessita també el 

temps per al desplaçament, els agents miren d’optimitzar els viatges al màxim i recollir 

la documentació de diverses llars consecutivament en una zona concreta. 

3.4.4. Eix comunitari 

Aquest segon any del Programa també hem avançat en la presencia al territori i als 

espais comunitaris. Hem seguit participant en les taules comunitàries del Coll i Vall-

carca i del Carmel, i ens hem estrenat a la nova taula de Salut a la Vila i al Camp (co-

muna als barris de la Vila de Gràcia i del Camp d'en Grassot/Gràcia Nova). La integració 

a grups de treball del Pla de Barris de Sant Genís – la Teixonera era imminent però no 

s'ha fet efectiva encara.   

Val a dir que tota l’acció comunitària evoluciona des del 2017 i enguany s’ha consoli-

dat. La participació és periòdica, implicant de dues a tres reunions mensuals, intercanvi 

telemàtic i telefònic amb altres tècnics i l'agendació/assignació i difusió de tallers. Durant 

el 2018 un dels nostres objectius prioritaris ha sigut mantenir la nostra implicació en les 

xarxes en els que veníem participant, ampliar la nostra presència en xarxes noves i 

potenciar la visibilitat del PAE entre els agents dels territoris en els que intervenim. 
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Els tallers per a la ciutadania tenen una excel·lent rebuda en sectors concrets (la valo-

ració dels tallers és alta, amb una mitjana de 9,26 punts sobre 10), quan es fan ajustats 

a la demanda del grup a qui s'ofereixen. Els més demanats són els tallers de factures i 

les xerrades sobre els hàbits i l'estalvi energètic. En ocasions adaptem les xerrades a 

marcs temàtics concrets, com per exemple la participació a la Jornada intergeneracional 

Com mimar el planeta? organitzada pel Casal de la Gent Gran de la Vall d'Hebron i l'IES 

Narcís Monturiol, i és en aquest tipus d'actes on hi ha hagut més audiència. Altres exem-

ples són els Àpats en Companyia, o altres cicles de conferències i activitats per a gent 

gran organitzades per Centres d'Atenció Primària (Vallcarca, Carmel..), etc. 

Val a dir que, amb els tallers oberts que anunciem des de les Front Office no hi ha la 

mateixa participació. Tot i que hi ha un alt interés de la ciutadania a l'hora d'informar-se, 

quan passa el temps i arriba el dia del taller, l'afluència acaba sent poca o nul·la.  

Durant l'any hem fet difusió de 53 tallers organitzats al territori, tant pel PAE com pel 

programa Carrega't d'Energia. D'aquests, des del PAE n'hem agendat i preparat 29, dels 

quals s'han hagut de cancel·lar 11 per falta d'assistència com explicavem anteriorment.  

3.5. Qualitat en la gestió: procediments de gestió i millora 

contínua aplicada 

La millora contínua és essencial en un servei com el nostre, i sobretot en un context 

amb canvis freqüents. Valorem molt la flexibilitat en els nostres professionals, que per-

met una integració dels nous processos que es van incorporant al programa, com també 

una actitud d’implicació. 

Els procediments del servei són essencialment definits per la Coordinació i comuns a 

tots els PAEs de la Ciutat. Circuitats detalladament, representen l'orientació bàsica per 

a tots els nivells d'intervenció. Canvis en les normatives, com per exemple aquelles que 

regeixen el Bo Social, poden causar modificacions en aquests procediments, però també 

ho fan els processos de millora interna. 

Al PAE de Gràcia i Horta-Guinardó observem amb atenció el funcionament del servei 

i cerquem d'optimitzar-lo al màxim en la gestió. Per exemple, les Front Office (FO) 

poden donar un important suport administratiu a la Back Office (BO), com ara en el lliu-

rament dels Informes de Risc d'Exlusió, la gestió de Certificats de Condicions Especials 
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per al Bo Social, l'actualització de l’aplicatiu, trucades de satisfacció, sense que això 

entorpeixi la seva funció primària. 

També ajustem segons la necessitat i la densitat del servei les franges horàries per 

rebre documents, realitzem trucades recordatòries per reduir l’absentisme dels partici-

pants, treballem en l'optimització d’horari i de franges de gestió, i també millores a l’espai 

de treball. 

Mantenir l’equilibri entre el volum i la qualitat del Servei és essencial per la sostenibilitat 

de la nostra intervenció i des de la direcció del programa vetllem perquè no hi hagi desa-

justos en aquest sentit. 

Quan detectem situacions d’incidències (retrassos en tràmits, dobles agendacions o 

altres disfuncions...), per nosaltres mateixos/es o per alguna incidència comunicada a 

través del sistema de reclamacions i suggeriments (IRIS , Incidències, Reclamacions i 

Suggeriments)prenem les  mesures pertinents per resoldre-les i per reduir al màxim les 

probabilitats de que es tornin a repetir i les entenem com a oportunitats d'aprenentatge 

i de millora dels procediments. 

En relació a la programació de visites per a l'assessorament en BO, vetllem perque 

el temps d'espera sigui el més curt possible i també tenim en compte al màxim possible 

les preferències d'horari dels/les ciutadans/es. En situacions urgents, com ara els talls 

de subministrament, es programa la visita en 24 hores com a molt tard, en la mesura del 

possible. Les connexions directes també s'agenden amb preferència, fins a deu dies. 

El calendari de visites és subjecte de freqüents ajustaments qualitatius, responent a di-

ferents realitats del servei, per tal d'evitar al màxim les incidències i les dobles agenda-

cions. 

Per altra banda, amb els Serveis Socials, els nostres principals derivadors, estem en 

contacte permanent, en l'acompanyament conjunt de les persones ateses. A la mesura 

del possible, mantenim reunions de seguiment amb els Centres, tant per trobar les òpti-

mes solucions per a determinades situacions, com també per informar sobre els possi-

bles canvis en normatives i procediments, i respondre les preguntes que els equips dels 

Serveis Socials puguin tenir sobre l'assessorament energètic i les temàtiques que tre-

ballem. 

També estem en contacte amb les Oficines d'Habitatge, els Centres d'Atenció Primària 

i les entitats del territori. 
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Per altra banda, en relació als processos interns de la nostra entitat de gestió de perso-

nes i acompanyament en el desenvolupament de plans de carrera, els/les nostres pro-

fessionals elaboren els seus Plans d'Acció individuals mitjançant els quals realitzen 

l'autoavaluació per detectar i objectivar els punts de millora competencials i concreten 

accions per assolir-los. Donem valor a aquests processos, orientats al creixement pro-

fessional de l'equip i d'aquí a la major qualitat del servei que prestem a la ciutadania. 

Fem servir els espais de supervisió professional i de l’equip per fer seguiment del funci-

onament del servei alhora que afavorim l’acompanyament en aquest procés de desen-

volupament de competències. 

Pel que fa al procés d'arribada dels/les professionals de suport al territori, inclou 

una primera acollida amb la presentació de l'equip, de la nostra entitat i de l'organització 

del PAE. Durant unes setmanes tots/es passen per torns pels diferents nivells del servei, 

per tal de veure en pràctica tot el que han estat aprenent durant els dos mesos de for-

mació. Afavorim que comencin el més aviat possible amb la intervenció directa a les 

persones, acompanyats/des pels/les companys/es de l'equip d’FSC. 

Al llarg d'aquest procés es va concretant també la possible assignació de tasques a 

diferents nivells de servei, tenint en compte les recomanacions de la Coordinació, de les 

necessitats del servei i de les competències i habilitats dels/les professionals.  

És ideal la polivalència professional, perquè aleshores poden canviar de funció segons 

els volums de feina a cada nivell, com ha estat el cas amb l'últim grup. 

Durant el 2019 mantindrem la mirada de la millora contínua i implementarem millores 

per afavorir l'augment del nombre de visites a BO, en l'aprofitament de l'espai, l’optimit-

zació dels recursos i el capital humà, i en el seguiment més intensiu d'avançament de 

resultats, per tal de poder introduir accions correctives quan això sigui necessari.  
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4. Balanç i avaluació del servei 

En el context actual de pujada de preus de l’habitatge i de lloguers, de cronificació de la 

pobresa energètica, de precarietat del mercat laboral, de gentrificació d’algunes parts 

de la ciutat..., un servei que acompanyi a la ciutadania en la protecció dels seus drets 

energètics esdevé imprescindible.  

Les dades que hem presentat en aquesta memòria, assenyalen alhora que aquesta si-

tuació pot seguir creixent si no es mantenen mesures per aturar aquesta tendència. 

Evidentment, per arribar a una solució eficient i sostinguda són necessaris molts canvis 

més estructurals i de fons, però davant de les situacions d’urgència social, de risc i de 

major vulenrabilitat, el servei com el dels PAEs es consolida com la millor mesura 

d’acompanyament i apoderament a persones en la protecció i defensa dels seus 

drets energètics. 

Els nivells de satisfacció de la ciutadania amb el servei durant aquests primers dos anys 

corroboren i subratllen aquesta necessitat així com la bona acollida del servei. La nota 

mitjana de les enquestes realitzades al llarg de l’any és de més de 9 sobre 10 tan en FO 

com BO. 

Les persones que no poden fer front a despeses energètiques i que no reben assesso-

rament sobre els seus drets es poden trobar en situacions de desprotecció. Una de les 

principals eines de protecció de persones en situacions de vulnerabilitat és l’Informe de 

Risc d’Exclusió Residencial (IRER), basat en la llei 24 del 2015, de 29 de juliol, que 

impedeix el tall de subministrament per part de les comercialitzadores. Els PAEs, han 

esdevingut un recurs clau per assegurar l’ús d’aquesta eina de manera sistemàtica da-

vant de totes les situacions que ho requereixen, i que per tant vetlla per la protecció de 

la ciutadania en situació de vulnerabilitat. 

Un aspecte destacar del servei dels PAE és la prevenció a través d’accions a tots els 

nivells del servei: assessorament sobre els drets energètics i sobre els hàbits d’ús rao-

nable, tant des de les nostres oficines com des dels tallers públics, i detecció de possi-

bles situacions de risc des de la intervenció a domicili.  

Per altra banda, a través de la intervenció des dels PAEs, i gràcies al volum de dades 

que gestionem, estem aportant informació altament significativa per poder fer un mapeig 
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de les situacions de vulnerabilitat a la nostra ciutat. Tanmateix, donem visibilitat a re-

alitats que, indubtablement cal atendre, però que també cal combatre des d’actuacions 

integrals, des de transformacions més estructurals i des de l’acció política, per la defensa 

dels drets bàsics de la ciutadania.  

Paral·lelament, els PAE representen també una oportunitat laboral, ja que un eix des-

tacat és la promoció laboral de persones amb majors dificultats per trobar feina, per la 

qual cosa intervenim davant d’una altra necessitat social important, la millora laboral. 

Durant els primers dos anys hem format i acompanyat a 13 persones que han pogut 

millorar la seva ocupabilitat i desenvolupar noves competències professionals que els hi 

pot permetre augmentar les seves oportunitats d’ocupació. 

REPTES 

El 2019 ens posa per davant un seguit de reptes que es desprenen dels aspectes més 

destacats que hem descrit en aquesta memòria i que hem de llegir en el context del 

programa, ja que actualment només tenim assegurada la seva continuïtat fins a setem-

bre 2019. 

Considerem un dels nostres principals valors l’equip de professional, per la qual cosa 

mantindrem l’acompanyament i apoderament professional per assegurar el desenvolu-

pament i millora competencial de manera ajustada a les exigències del servei. Alhora, 

seguirem fent ús de totes les eines de gestió d’equip que ens permetin l’abordatge de 

situacions en el sí de l’equip per assegurar la claredat i transparència en les dinàmiques 

relacionals. 

Volem augmentar el nostre nivell d’intervenció (proporcionalment al temps de que 

disposarem aquest any) però sense perdre els nivells de qualitat assolits. Serà necessari 

consolidar els procediments i protocols establerts fins ara, així com ser àgils per adoptar-

ne aquells que es vagin definint de nou. 

Aquests reptes els articularem des de el model de treball en xarxa que defineix l’arqui-

tectura dels PAEs de ciutat i que permet un abordatge en tot el territori de ciutat. Serà 

imprescindible mantenir l’alt nivell de coordinació entre els tres actors principals: l’Ajun-

tament (en tots els seus nivells), les entitats dels territoris i la coordinació de Ciutat. 
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També mantindrem un seguiment intensiu que ens permeti adaptar-nos àgilment a les 

exigències del servei segons els nostres recursos disponibles. Per la qual cosa, la fle-

xibilitat i la nostra capacitat de resposta serà clau per assegurar els bons resultats i 

oferir el millor dels serveis a la ciutadania. 

Apostem per mantenir la nostra presència en el territori i per seguir fent visible el PAE 

de Gràcia i Horta-Guinardó entre els diferents agents del territori. Considerem que 

aquesta és una de les estratègies necessàries per assolir els nostres objectius: fer visi-

ble el servei per arribar a un major nombre de ciutadania i promoure la prevenció i l’apo-

derament a través d’espais pedagògics sobre l’ús responsable de l’energia i els drets 

energètics. 

Finalment i amb tal d’assegurar un dels altres objectius del projecte, mantindrem la nos-

tra implicació i participació activa en xarxes especialitzades en l’àmbit de defensa 

dels drets energètics amb tal d’afavorir el intercanvi d’experiències i coneixement, seguir 

donant visibilitat a aquesta problemàtica i generar incidència social i política per acon-

seguir l’augment de recursos disponibles per la lluita i per la defensa dels drets energè-

tics. 

Tanquem el segon any del PAE amb un seguit de propòsits que ens dibuixen el camí 

que volem seguir durant el 2019 però, sobretot, amb el ferme convenciment de la ne-

cesistat de donar continuïtat al servei del PAE més enllà del setembre de 2019. Mantin-

drem la nostra rigorositat professional per assegurar la qualitat en la nostra intervenció 

i sostindrem el nostre ferme compromís per defensar els drets energètics de la ciutada-

nia. 

 


