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Què és la pobresa energètica?

Definició: Dificultat o incapacitat d’accedir als subministraments energètics (i d’aigua) 
de la llar a un preu just.

Causes
• Baixos ingressos
• Baixa eficiència de la llar
• Elevats preus de l’energia

Quines son les causes?



1. Intervencions energètiques en llars vulnerables 
Objectiu: Millorar l’eficiència de les llars vulnerables per augmentar-ne el confort i 
disminuir costos

Visita

Contacte amb les persones usuàries 

Definir el format i materials necessaris de la intervenció energètica

Establir circuits amb serveis socials

• Opció una o més 
visites

• Opció monitoratge
• Cost aproximat: 

350€/intervenció



2. Programes de formació per col·lectius vulnerable s
Objectiu: Donar eines per estalviar en energia, i informació sobre els drets com a 
consumidors a col·lectius vulnerables

Temàtiques: 
• Conceptes bàsics d’energia
• Comprensió de les factures energètiques
• Consells per optimitzar l’ús de l’energia a la llar
• Drets i deures com a consumidors

• Format taller
• Cost aproximat: 

350€/taller



3. Programes de formació per professionals
Objectiu: Millorar el coneixement específic en professionals que poden identificar i 
gestionar casos de vulnerabilitat energètica

Destinataris: Serveis socials, Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, Oficines 
d’Atenció al Ciutadà, Oficines Locals d’Habitatge, Centres de Salut, Centres Educatius.

Temàtiques:
• Formació per a la detecció
• Formació per a la intervenció
• Drets i deures del consumidor d’energia
• Claus per la implementació de la normativa vigent

• Format: jornada 
tècnica o curs de 
formació

• Cost aproximat: 
Entre 800 i 2000€



4. Programes d’ocupació i inserció laboral
Objectiu: Millorar l’ocupació en el sector de l’eficiència energètica en l’àmbit domèstic i 
fomentar l’eficiencia energètica en llars vulnerables

Concepte: Formar persones a l’atur per esdevenir agents energètics obtenint un doble 
impacte positiu: afavorir la inserció laboral i millorar el confort i l’eficiencia dels
habitatges

Valor afegit: que el servei a les llars el facin persones que han patit una situació de 
vulnerabilitat fa que s’estableixi un vincle especial amb les persones beneficiàries de la 
visita.

Cost variable



5. Campanyes de sensibilització per a col·lectius v ulnerables
Objectiu: Sensibilitzar sobre el fenomen de la pobresa energètica, divulgar els drets 
dels consumidors i consells d'estalvi

Prevenció: Les campanyes ajuden a crear consciència

Metodologia: Definir el públic objectiu i els canals de comunicació adequats per 
arribar-hi.

Cost variable en 
funció de l’abast de la 

campanya



6. Programes de coneixement del parc d’habitatges
Objectiu: Identificar les necessitats de rehabilitació del parc d’habitatges del municipi
per tal de poder dissenyar estratègies de millora

Com dur a terme les rehabilitacions:
• Ajuts a fons perdut
• Préstec amb interés variable en funció de la vulnerabilitat

Resultats esperats:
• Dotar de dades la planificació estratègica del municipi 
• Incidència directa en la demanda energètica
• Inversió en confort i en la salut de les persones habitants



7. Taules de coordinació
Objectiu: Desenvolupar estratègies municipals per a una resposta coordinada entre 
diferents actors rellevants en la pobresa energètica

Definir els protocols d’actuació

Definit estratègies i accions per afrontar la pobresa energètica

Identifica punts forts i barreres

Elaborar un diagnòstic participatiu

Identificar els agents rellevants del municipi

Cost entre 1000 
i 3000€



Gràcies!


