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Introducció 

Avui dia hi ha moltes persones a Catalunya que no poden mantenir el seu habitatge a una 

temperatura adequada per un preu just i, entre aquestes, hi ha un percentatge creixent de 

persones que no pot fer front a les factures dels subministraments de llum, aigua o gas. 

Aquesta situació constitueix el que s’anomena pobresa energètica, un terme relativament 

recent però que descriu una realitat que fa anys que es produeix i que el context econòmic 

actual ha accentuat. La pobresa energètica ha empitjorat les condicions de moltes persones que 

ja abans vivien al llindar de la pobresa. L’augment progressiu del preu dels subministraments els 

darrers anys –especialment, de l’electricitat– sumat a la limitació o reducció d’alguns ajuts i 

subsidis ha fet que per a molta gent els serveis d’electricitat, gas o aigua s’hagin convertit en una 

despesa difícil o impossible d’afrontar. En aquest sentit, cal remarcar que fa temps que algunes 

entitats socials destinen part dels seus esforços i recursos a cobrir els subministraments bàsics 

que els usuaris del servei no poden pagar. La pobresa energètica implica diversos impactes 

socials, sanitaris i mediambientals i, en qualsevol cas, la qualitat de vida de les persones que la 

pateixen es veu afectada, sense oblidar les complicacions que genera l’acumulació dels deutes 

pel sobreesforç que han de fer les persones a l’hora de pagar els preus de les factures dels 

subministraments, que cada cop són més cars. 

 

Il·lustració 1. Factors i causes de la pobresa energètica. Font: La pobresa energètica a la demarcació de Barcelona. 

Propostes d’actuació des de l’àmbit local. Diputació de Barcelona.   

 



Antecedents 

La comarca del Ripollès ja disposa d’un ampli bagatge en gestió energètica mitjançant les 

funcions de l’Agència de l’Energia del Ripollès, que realitza assessorament energètic a entitats 

públiques i privades, i gestiona la comptabilitat energètica de les instal·lacions i equipaments de 

diversos ajuntament de la comarca.  

Per altra banda el Consorci de Benestar Social del Ripollès, ja fa temps que treballa en facilitar  

assessorament i oferir ajuts per a fer front a les seves despeses energètiques. 

El mes de desembre de 2016 es va iniciar un pla pilot contra la pobresa energètica al Ripollès, a 

mans de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, el Consorci de Benestar Social del Ripollès i 

l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Ripoll. Amb aquest pla es volia iniciar un projecte 

conjunt entre diferents agents territorials per a fer front a la pobresa energètica a la comarca i 

donar suport als col·lectius més vulnerables. Alhora, es buscava provar una primera metodologia 

de treball per determinar-ne els punts forts i febles i adequar-la de cara a la concreció d’un pla 

definitiu.  

Al llarg d’aquests mesos, un tècnic de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i una persona 

contractada expressament per al desenvolupament del projecte han estat els encarregats de 

realitzar les primeres intervencions. 

Els treballs es van iniciar mitjançant la selecció per part del Consorci de Benestar Social del 

Ripollès de 6 famílies en les que desenvolupar els Informes d’avaluació energètica i crear una 

metodologia de treball.  

Tots els casos van comptar amb una visita d’avaluació energètica (VAE) inicial, on 

conjuntament amb una treballadora del CBS es van analitzar detalladament tots els aspectes de 

l’habitatge que influeixen en el consum energètic (tancaments, electrodomèstics, il·luminació, 

calefacció...) i els hàbits de consum de la família. 

Paral·lelament s’ha es van obtenir els consums d’energia i aigua d’aquestes famílies mitjançant 

facturació i es va accedir, amb el seu consentiment, a les seves corbes de consum elèctric horari, 

per a poder analitzar els seus patrons de consum i entendre al detall la seva despesa energètica. 

Un cop recopilades totes aquestes dades es va redactar l’informe on s’analitzen tots aquests 

aspectes, es resumeixen els principals aspectes clau i s’analitzen energèticament i econòmica un 

seguit de propostes de millora específiques per a cada cas que inclouen millores en la 

contractació, substitució d’equips, millora de tancaments o modificació d’hàbits de consum, 

entre d’altes. 

En aquests 6 habitatges es van poder aplicar una part de les propostes al comptar amb un Kit 

d’estalvi energètic valorat en uns 50€ definit de forma personalitzada per a cada habitatge 

segons la despesa i el grau de prioritat de les propostes analitzades. 



Un cop entregat l’informe i realitzades les intervencions s’ha vetllat en l’aplicació de mes millores 

dels hàbits energètics d’aquestes famílies i per el seguiment de l’estalvi generat. 

La prova pilot ha permès identificar que no tots els habitatges requereixen del mateix grau 

d’intervenció, i s’ha estructurat la metodologia dels assessoraments en les fases i diferents 

nivells d’intervenció que es detallen en aquest projecte. Iniciant ja les primeres sessions grupals 

i entrevistes individualitzades. 



Objectiu 

El Pla contra la Pobresa Energètica al Ripollès vol proporcionar una metodologia de treball 

escalada per implementar diferents mesures per fer front a la pobresa energètica a la comarca 

del Ripollès. 

El pla pivota sobre diferents objectius concrets: 

1. Donar suport a llars en risc de pobresa energètica a diferents nivells. 

2. Realitzar visites energètiques a un mínim de 6 llars en coordinació amb els tècnics del serveis 

socials comarcals i de l’Agència d’Energia Comarcal. 

3. Requalificar professionalment persones en situació d’atur per a exercir com a punt d’enllaç entre el 

col·lectiu vulnerable i les entitats participants del projecte. 

4. Mantenir un contacte periòdic (en sessions grupals o individualitzades) amb les llars en risc de 

pobresa energètica per implementar-hi millores. 

5. Treballar conjuntament amb les companyies elèctriques locals per combatre junts les situacions de 

pobresa energètica. 

 



Participants 

En primera instància, els socis participants al projecte seran: 

Agència d’Energia del Ripollès - Agència de Desenvolupament del Ripollès  

Entitat coordinadora del projecte. Les seves funcions són: 

 Redacció i coordinació del projecte 

 Contractació d’una persona per desenvolupar les visites 

 Donar suport a la persona contractada en el desenvolupament de les visites 

 Co-organitzar les jornades formatives per les llars 

 Extreure resultats i avaluar-los 

 Divulgació del projecte  

 Adquisició i repartiment dels kits d’estalvi 

Consorci de Benestar Social 

Suport tècnic i econòmic. Les seves funcions són: 

 Participació en les taules de coordinació del projecte 

 Co-organitzar les jornades formatives per les llars 

 Seleccionar les llars a fer la visita 

Associació per la Gestió del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura 

Suport tècnic des del projecte ENFOCC. Les seves funcions són: 

 Participació en les taules de coordinació del projecte 

 Divulgació del projecte 

 

A mesura que el projecte vagi creixent, s’espera la participació d’altres agents territorials, tan 

públics com privats: 

 Ajuntaments de la comarca 

 Consell Comarcal 

 Oficina de Consum 

 Companyies elèctriques locals 

 ... 



Accions de treball 

Gestió del projecte 

La gestió del projecte preveu la redacció del projecte, formalització del mateix mitjançant 

conveni de col·laboració entre els diferents agents participants i seguiment de l’estat de les 

accions al llarg del temps. 

També s’elaborarà periòdicament una memòria d’estat del projecte amb els resultats obtinguts 

fins al moment com a indicadors de l’estat de la pobresa energètica a la comarca. Juntament 

amb els Serveis Socials, es valoraran aquests resultats obtinguts, de manera que es pugui veure 

quines mesures han estat les òptimes i que es poden aplicar de forma més extensa. Alhora, 

aquesta revisió servirà per millorar el projecte i adequar-lo periòdicament a les noves necessitats 

socials. 

Aquesta acció també preveu la cerca de finançament en diferents entitats, tramitació de les 

subvencions pertinents i la seva justificació. 

 

Contractació i formació 

El pla preveu la contractació d’una persona per a desenvolupar el pla. Aquesta persona serà la 

responsable de: 

 Realitzar l’atenció personalitzada des de l’Oficina d’Atenció Energètica; 

 Identificar casos de risc de pobresa energètica fora dels casos detectats des de Serveis Socials; 

 Contactar amb els usuaris de Serveis Socials susceptibles de tenir un Informe d’Avaluació 

Energètica; 

 Fer de nexe entre les famílies i les entitats que desenvolupen el present pla; 

 Dur a terme les formacions i sessions grupals; 

 Realitzar les Visites d’Estat Energètic i les Visites d’Avaluació Energètica (VEE i VAE); 

 Creació de materials divulgatius i formatius. 

Per a desenvolupar la seva feina pot caldre formació específica que se li facilitarà, ja sigui de 

forma interna des del mateix personal de les entitats participats del projecte, com de forma 

externa assistint a cursos, jornades i congressos. 

La persona contractada tindrà el suport dels tècnics de l’Agència d’Energia del Ripollès i del 

tècnic del projecte ENFOCC de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura en el desenvolupament 

de totes les seves tasques. 

 

Oficina d’Atenció Energètica (OAE) 

Es planteja crear una oficina de cara al públic amb l’objectiu d’oferir assessorament energètic 

específic als usuaris de Serveis Socials i, en cas de poder absorbir més consultes, a tota persona 

amb dubtes sobre el seu consum, les seves factures energètiques i la possibilitat de millorar la 

seva situació energètica.  



Es preveu inicialment la creació d’una Oficina a Ripoll, ja que és el municipi que concentra més 

quantitat de població i, en cas de disposar dels recursos suficients, descentralitzar el servei cada 

dues setmanes als municipis més grans de la comarca: Campdevànol, Sant Joan de les 

Abadesses, Camprodon i Ribes de Freser. 

 

Atenció a les famílies 

Sessions grupals 

Per començar a treballar amb les diferents famílies, en primer lloc des de Benestar Social 

s’organitza una primera sessió grupal. En aquesta sessió s’hi conviden un màxim de 10 famílies i 

se’ls fa una xerrada d’una hora aproximadament sobre bons hàbits energètics.  

 

Degut a la variabilitat de col·lectius presents, i en molts casos a la baixa comprensió de la 

llengua, s’ha optat per fer una presentació molt visual, on imperen les imatges i simbologies per 

sobre del text. 

     

     



 

En aquesta sessió grupal es finalitza donant hora a cada família pel següent pas de 

l’assessorament: l’atenció personalitzada a l’Oficina d’Atenció Energètica. 

 

Atenció personalitzada 

L’atenció personalitzada als usuaris es realitzarà a l’Oficina d’Atenció Energètica. Tot i que es 

donarà cita prèvia en les famílies de les sessions grupals, si hi ha places hi podrà accedir 

qualsevol persona. Depenent de la demanda del servei es valorarà donar sempre cita prèvia per 

a no col·lapsar el servei. 

També s’atendran consultes derivades des de l’Oficina d’Atenció al Consumidor, o bé es dirigiran 

usuaris cap a aquesta oficina en cas que s’hagin de tramitar reclamacions. 

És en aquest contacte personalitzat és quan es decidirà el protocol a aplicar a cada família. 

Aquest protocol determinarà (segons consums) si la família ja actua correctament i, per tant, no 

requereix de visita al domicili, o si per contra cal una visita. 

Alhora, segons el grau de consum es proposarà fer una Visita d’Estat Energètic o bé una Visita 

d’Avaluació Energètica. 

 

Visites d’Estat Energètic (VEE) 

Les Visites d’Estat Energètic són visites senzilles als domicilis per fer una revisió ràpida dels 

elements de consum, detectar els punts de millora i revisar hàbits de consum. S’aconsellen en 

llars amb consums lleugerament elevats. 

En cas de no trobar anomalies que justifiquin el consum elevat, es redactarà un Informe d’Estat 

Energètic que reculli les mesures previstes i s’entregarà a la família i al Consorci de Benestar 

Social.  

Per contra, si les anomalies requereixen de més anàlisis, es derivaria la llar a una Visita 

d’Avaluació Energètica. 

 

Visites d’Avaluació Energètica (VAE) 

Les Visites d’Avaluació Energètica són visites en profunditat dels habitatges. Es prioritzaran llars 

amb més de 5kW contractats, calefacció elèctrica, comptador digital, consum elèctric superior als 

250 kWh mensuals de mitjana i situacions socials concretes de més necessitat. 

L’auditoria constarà de les següents fases: 

1- Recopilació de factures elèctriques, tèrmiques i d’aigua d’un any sencer amb el suport dels serveis 

socials. 



2- Anàlisi de la facturació 

3- Visita inicial conjunta amb serveis socials 

i) Recollida d’informació dels sistemes de calefacció, ACS, enllumenat, electrodomèstics i 

tancaments. 

ii) Establir d’acord amb els usuaris els seus hàbits de gestió actuals. Es proposarà modificar 

aquelles pautes de consum i altres propostes sense cost econòmic. 

iii) Obtenció de dades del Comptador digital mitjançant l’aparell Gemcom o instal·lació d’un 

analitzador i obtenir mesures puntuals d’aparells o sectors del quadre elèctric. 

iv) Entrega i instal·lació del kit bàsic d’estalvi. Aquest kit està valorat en aproximadament 50 euros 

i va a càrrec del Consorci de Benestar Social. Pot incloure: 

 Aïllant paret i reflectant per radiadors – 6€/m2 

 Aïllant caixa persiana – 8,95€/unitat 

 Burlet (6-10m) – 3€/unitat 

 Plàstic bombolla (1m*25m) – 13€/unitat 

 Precinto transparent – 2€/unitat 

 Temporitzador – 5€/unitat 

 Regletes –  5€/unitat  

 Bombetes baix consum/LED – preu variable segons tipologia 

 Airejadors per les aixetes 

4- Visita final per a obtenció de noves dades amb el kit instal·lat, per veure la diferència de consum 

entre períodes. 

5- Avaluació de l’estat i elaboració de les propostes de millora, quantificades econòmicament, 

prioritzades i amb el càlcul aproximat del retorn de la inversió. Aquesta avaluació quedarà 

reflectida en un Informe d’Avaluació Energètica, que s’entregarà a la família i al Consorci de 

Benestar Social. 

 

Entrega de resultats 

Es transferirà el resultat de l’auditoria a l’usuari juntament amb serveis socials i, si cal, s’acordaran 

noves mesures a aplicar. En funció de la capacitat d’inversió del Consorci De Benestar Social, les 

Oficines d’Habitatge i el propi usuari es realitzaran totes les propostes que sigui possible. 

Es valorarà econòmicament l’estalvi de les propostes aplicades i es farà un seguiment de l’estalvi 

generat mitjançant facturació i lectures de comptador. 

 

Sensibilització i comunicació 

Edició de material 

Per a poder complementar les sessions grupals i l’atenció personalitzada es planteja l’edició 

d’uns petits llibrets amb els hàbits més recomanables per disminuir el consum. Aquests materials 

s’han d’editar a 3 idiomes: català, castellà i àrab. 

 

http://www.leroymerlin.es/fp/17839171/kit-radiadores-1.2*2.5-(super)?idCatPadre=600121&pathFamilaFicha=382406
http://www.leroymerlin.es/fp/18053315/kit-persianas-aislamiento?idCatPadre=600121&pathFamilaFicha=382406
http://www.fesmes.cat/ca/cercar?orderby=position&orderway=desc&search_query=burlet&submit_search=Cerca
http://www.fasaworld.es/servicios-generales/envios-y-embalaje/embalaje/1879-rollo-burbuja-1x25-m-130995-220544-8412742770240.html?gclid=CNyo-vKMlNECFc0W0wodEW8KSw
http://www.efimarket.com/precinto-transparente-tesa
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=regleta


Campanya de difusió 

Per poder fer difusió del projecte i de l’Oficina d’Atenció Energètica cl dissenyar i implementar 

una campanya de difusió adequada. El material que es pot generar a la campanya és: 

 Cartells 

 Flyers 

 Aparició en premsa local 

 Aparició en butlletins municipals 

 Flaixos en ràdio i televisió local 



Escalabilitat del projecte 

Pla bàsic (sol·licitud) 

 Oficina 

 Tècnic 

 Atenció personalitzada 

 Campanya  

 Material editat a 3 idiomes 

 

1a ampliació 

 Descentralització del servei 

 

2a ampliació 

 Ampliació dels recursos humans 

 

 

 

 

 

 

2a ampliació

1a ampliació

Pla base



Recursos per executar el Pla bàsic 

Per poder executar els Pla caldran els següents recursos: 

Humans 

Per executar el pla es necessita mínim 1 persona a temps complert. Les despeses inclouran el 

salari i el quilometratge, ja que s’ha de desplaçar per les diferents llars. 

Tasques 

- Atenció personalitzada a l’Oficina d’Atenció Energètica 

- Xerrades d’estalvi energètic 

- Realització de les Visites d’Estat Energètic i Visites d’Avaluació Energètica 

- Recopilació i anàlisi de dades de consum de les persones usuàries 

- Redacció dels Informes d’Estat Energètic i els Informes d’Avaluació Energètica 

- Intervencions als domicilis i instal·lació dels kits d’estalvi energètic 

- Seguiment i assessorament energètic a les famílies participants 

Materials 

Per poder desenvolupar de forma correcta el projecte caldrà adquirir diferents materials: 

A. Kit d’estalvi de 50 euros cadascun 

B. Llibrets de bons hàbits 

Econòmics 

 Cost anual Recursos humans: 4.889,97€ 

  Sou Brut mensual: 1.014,38€/mes x 3 mesos = 3.043,14€ 

  S. Social Empresa: 379,88€/mes x 3 mesos = 1.139,64€ 

  Extra: 507,19€ 

  Dietes i locomocions: 200€ 

 Cost materials kit estalvi: 600€ 

 Cost llibrets: 3.000€ 

Cost Total = 8.489,97€ 

 


