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Aenean id leo at purus ullamcorper porta. Nulla 
aliquam quis nibh finibus tempus. Pellentesque 
eros metus. 

CONTEXTE 
 
Segons l’estudi sobre pobresa fet recentment a la ciutat de Figueres *: 
 

• El 24.4% de les llars de Figueres no es poden permetre mantenir el 
seu habitatge principal a una temperatura adequada 
• El 14.6% té dificultats per pagar despeses de serveis (llum, aigua, 
calefacció, altres) 
• El 30.4% viu a una llar on hi ha algun indicador de pobresa energètica. 

______________________________ 
*Estudi sobre la pobresa i Taxa AROPE a Figueres 2017. Fundació 
Pere Tarrés, Ajuntament de Figueres 





Pla d’ocupació 
d’Apoderament Energètic 

 
Treball i Formació 2017-2018 

 
Durada 6 mesos 



OBJECTIUS 
 
EIX 1 – Pobresa Energètica 
  
1. Disminuir el consum energètic de les llars amb major precarietat econòmica 
2. Disminuir l’import de la factura d’energia de les persones usuàries dels Serveis Socials a 
través de l’assessorament tarifari. 
3. Donar suport en els tràmits amb les companyies. 
4. Apoderar a les famílies en el coneixement del mercat energètic i el seu consum. 
  
EIX 2 – Foment de l’ocupació i millora de l’ocupabilitat 
  
1. Requalificar professionalment a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral, i amb 

experiència en l’àmbit de la construcció, la lampisteria i l’administració, adreçant-los cap a 
nous nínxols d’ocupació que contribueixen a la millora ambiental i l’eficiència energètica. 

2. Afavorir la inserció laboral en el sector energètic 

 



Es concreta en: 
 

• La contractació durant 6 mesos de 4 o 5 beneficiàris de Renda Garantida, 
usuaris/es de serveis socials. 
 

• Reben una formació intensa repartida entre el Departament de treball a través del 
SOC, i entitats especialitzades en estalvi energètic i el tractament de la pobresa 
energètica 
 

• Després d’un periode de pràctiques i formació, han d’estar capacitats per al 
correcte assessorament i la gestió de les bonificacions de les famílies detectades 
 

• A l’últim trimestre realitzen tallers d’estalvi energètic per a les mateixes famílies 
assessorades. 

 





www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 
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